PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

GOVERNO DO BRASIL
empreendido pelo povo

DECISÃO CONSTITUINTE DE MAGISTRATURA DE ESTADO Nº 0000000/001/2020.
Perante o Supremo Tribunal Federal em sua competência de Corte Constituinte – Ao cuidado da
Secretaria Geral da Presidência do STF (art. 102 caput da Constituição).
E perante a Ordem dos Advogados do Brasil. (art. 133 da Constituição com o art. 6° Parag. único da Lei
n° 8.906 de 04.07.1994.
AO EXELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DE SEGURANÇA DA ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS PELO SEU ESCRITÓRIO EM BRASÍLIA/DF.
Ao Excelentíssimo Senhor Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América, pela sua
Embaixada no Brasil.

O BRASIL, IDENTIFICADO NO SEIO DO MUNDO PELA SUA CONSTITUIÇÃO, AQUI
REPRESENTADO NELA PELO PODER EXECUTIVO no GABINETE PARLAMENTAR CONSTITUINTE DA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA composto dos cidadãos: Celio Evangelista Ferreira do Nascimento,
Presidente Constituinte do Brasil, gen. de ex. Geraldo Antônio Miotto, Vice-Presidente Constituinte do Brasil;
alm. de esq. Ilques Barbosa Júnior, Comandante da Marinha; gen. de ex. Edson Leal Pujol, Comandante
do Exército; tnt. brig. do ar Antônio Carlos Moretti Bermudes, Comandante da Aeronáutica; João Martins
Júnior, Presidente da Confederação Nacional da Agricultura-CNA; Paulo Afonso Ferreira, Presidente da
Confederação Nacional da Indústria – CNI; José Roberto Tadros, Presidente da Confederação Nacional do
Comércio – CNC, no desempenho da Magistratura de Estado em sede de Processo Histórico no Foro de
Soberania, no art. 1º incs. I, II e Parág. único com o art. 2º, o art. 3º incs. I/IV, o art. 4º inc. II, V,VIII, o art. 5º §§
2º,3º com o art. 21 incs. III, o art. 84 incs. VIII, XXII, XIII, e o art. 142 da Constituição, que recepcionam o Decreto
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nº 19.841 de 22.10.1945 com os Decretos nº 4.388 de 25.09.2003 e 5.639 de 26.12.2005, e faz aplicável o art.
1º com o art. 5º n. 1, o art. 10º n. 1, 2 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, o art. 2º com o art.
21 n. 1 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Resol. do CS/ONU n. 1.373 de 28.09.2001, o art. 6º
com o art. 8º da Carta Democrática Interamericana, e o art. 55 c, da Carta da ONU no endereço de campanha
da Presidência da República no Lake Side, SHTN Trecho 1, Lote 2, Bloco E, Ap. 210, 70.800-200 – Brasília/DF.
- celular: 61) 98238-24.15, e mail: cexvanaverba@hotmail com, facebook, youtube, google, twitter,

DECIDE O SEGUINTE:
1. A SOBERANIA do povo brasileiro não é absoluta, mas sim, solidária, como está
dogmatizada na Doutrina Cristã que produziu a civilização brasileira e está instituída na sua Constituição.
Fundado nela, o povo brasileiro no exercício direto do poder como equipamento de autodefesa da Constituição
e de legítima defesa da nação e da Pátria pela instituição da INTERVENÇÃO CONSTITUINTE NO PROCESSO
HISTÓRICO,

SE RECONHECE VÍTIMA DE ESTADO DE TERRORISMO E ADERE AO SOCORRO
HUMANITÁRIO EMPREENDIDO PELOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA COMO
XERIFE AUTOERIGIDO DA HUMANIDADE, A SEGUIR DEFINIDO:

§ 1a). No ano de 2003, o Foro de São Paulo com as organizações terroristas que o integram,
por Luiz Inácio Lula da Silva, instalou o Brasil sob o “Projeto de Poder do PT de Comunizar o Brasil Em 22
Anos” através do roubo do País, massacre da Nação e destruição da Pátria pelo crime organizado no governo,
operado por gangues políticas e gerido por corporações terroristas, com a Constituição substituída por bandidos
escondidos atrás de mandatos inventando leis para bandidos escondidos atrás da toga manter o terrorismo de
conchavos, cambalachos, propinas e subornos como sistema de poder e a corrupção e o roubo partilhado como
forma de governo, sustentado pelo SOCIALISMO MONETARISTA DE ESTADO SEM ECONOMIA feito por falcatruas
contábeis, estelionato estatístico, renúncias fiscais estelionatárias, estelionato de preços públicos, estelionato
de consumo, dívida pública renegociada contabilizada como crédito e registro de exportações inexistentes, por
onde fabricam ativos líquidos para expedições de títulos públicos e ações para captação do dinheiro do
terrorismo, do narcotráfico e dos crimes internacionais que se abrigam nas bolsas e bancos centrais geridos
pelo FMI, e para emissões de real frio para fazer lastro metálico em contas correntes para os bancos manter
giro à roda do consumo/produção pelo multiplicador bancário que mantinha o emprego no consumo fiado e o
orçamento de governo na produção gerada pelas suas emissões frias. E assim transformaram a democracia
numa cleptocracia e o Estado num sindicato de ladrões, com o narcotráfico sediado no Palácio do Planalto,
custeado com dinheiro público, guarnecido pela banda podre do Exército, e traficado com os aviões da
Presidência da República; e com os ideólogos, as oligarquias do poder, a vadiagem e a bandidagem alojados
no Estado este ficou 9,8 vezes maior do que a sua iniciativa privada, ao custo de 105,7% do PIB e reduziu o
Brasil a uma massa falida do seu tamanho econômico de 1.940, sob uma dívida global entre R$ 7 e R$ 9
trilhões, com 46 milhões de pessoas sem cobertura econômica de sobrevivência e progresso; com a nação
submetida à escravidão tributária; e dessa forma o “Projeto de Poder do PT de Comunizar o Brasil Em 22 Anos”
submeteu o Brasil a uma tirania oligárquica transnacional corporativa terrorista de bandidos composta
da: a) Bandidagem oligárquica apátrida no poder alojados nos cofres públicos e distribuídos nas gangues
políticas do MDB, PTB, PDT, DEM, PC do B, PSB, PSDB, PPL, PTC, PSC, PMN, PRP, PPS, PV, AVANTE, PP, PSTU,
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PRTB, PCB, PBC, PT do B, PPL, PR, PSTU, PRTB, PHS, PSDC, PCO, PODE, , PSL, PRB, PTN, PSC, PSOL, PPL,
PSD, PT, PROS, PATRIOTAS, SD, PSP, PMB, PP, DC, REDE, NOVO, supridos pelos “especialistas,”

“intermediadores,” “negociadores” e mefíticos de toda a espécie, que estão espalhados por todo o tecido
institucional e todas as estruturas operacionais da República e da iniciativa privada; b) Bandidagem terrorista
transnacional, alojados na “Pátria Grande” e distribuídos no BRICS, URSAL, UNASUL, URC, ESAD, G-20,
Instituto Lula FAO, OTSC, CEI, OCS, ECVCNB e desses no MST, CUT, MSTA, CEMIG, CONTAG, Via Campesina,
MLST, MAB, MIR, ELN, EZ, APINB, ARPIN-Sul, COIAB, APOINME, CIR, ABA, IEB, CTI, CUIA, Sindicatos, Hamas,
Taleban, Al Qaeda, Jihads, Hesbollah, Boko-Haran, Al Shebab, Estado Islâmico, que se opera pelo ESTADO
PARALELO OLIGÁRQUICO TERRORISTA DE BANDIDOS , no qual o gen. de ex. Eduardo Dias da Costa Villas, Boas,
comunista chinês com 5 anos de preparo na China deu sucessão à quadrilha de Michel Miguel Elias Temer
Lúlia no dia 1º de janeiro de 2.019 com a quadrilha de Jair Messias Bolsonaro pelo golpe eleitoral terrorista
de 2.018 contra a Constituição. E nesse desempenho, Jair Messias Bolsonaro, Eduardo Dias da Costa Villas
Boas e Xi Jinping já mataram em torno de 12 milhões de pessoas no Brasil; onde matam, em média, 94 pessoas
por dia só nos corredores de extermínio do SUS; matam 174 pessoas por dia no arraial do banditismo comum
de campo, onde ocorrem 100 estupros de mulheres e crianças por dia; numa dinâmica delitual de uma
ocorrência a cada 0,5 minutos.
2. Mas, o golpe eleitoral terrorista de 2.018 contra a Constituição, engendrado, conduzido e
realizado pelo gen. de ex. Eduardo Dias da Costa Villas Boas e o “capitão” Jair Messias Bolsonaro, com Rosa
Weber, Raquel Dodge, José Dias Toffoli, Rodrigo Maia e Eunício Oliveira revelou que É A CHINA que estava
desde início no comando do “Projeto de Poder do PT de Comunizar o Brasil Em 22 Anos,” alojada na tirania
oligárquica transnacional corporativa terrorista de bandidos, pela qual, Eduardo Dias da Costa Villas Boas
e Jair Messias Bolsonaro com Xi Jinping, muito astutamente, anexaram o Brasil como “primeira província
chinesa extra muralha,” concretizando a “Pátria Grande comunista chinesa canibal.”
3. Com isso o terrorismo da tirania oligárquica transnacional corporativa terrorista de
bandidos atenta contra a Ordem Jurídica internacional e tipifica crime contra a humanidade que ela sofre
no holocausto da nação brasileira já em torno de 12 milhões de pessoas exterminadas pelo terrorismo mais
bárbaro, mais cruel e mais satânico de matar em massa pela fome, a doença, o vício, a miséria, a desesperança,
o analfabetismo, a escravidão. E nele, Jair Messias Bolsonaro, Eduardo Dias da Costa Villas Boas e Xi Jinping
identificam-se os terroristas chefes, sem necessidade de levantamento indiciário porque a materialidade,
autoria e culpabilidade ressaltam do corpo de delito do País, em regime marginal terrorista mantido por
sucessão de quadrilhas, desde 2003. Impondo-se, pois,
A ACEITAÇÃO, PELO BRASIL, DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA COMO XERIFE DA HUMANIDADE, INDEPENDENTEMENTE DE EVENTUAL DEFEITO DE CONSTITUIÇÃO DESSA IN
VESTIDURA. PARA INCOPORAR-SE AO SOCORRO HUMANITÁRIO, AO QUAL:

Apresenta Jair Messias Bolsonaro, Eduardo Dias da Costa Villas Boas e Xi Jinping
como os mais perversos, mais nefastos e mais perigosos terroristas do mundo. E,
ABRE AS FRONTEIRAS DO BRASIL AOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, POR 60 DIAS,
PARA ELES, NA PESSOA DO SEU PRESIDENTE DONALD TRUMP, MATAR AQUI NO BRASIL o “capitão” Jair

Messias Bolsonaro e o gen. de ex. Eduardo Dias da Costa Villas Boas, em salvação da humanidade que
está em holocausto no povo brasileiro. Como a morte do gen. Qasem Soleimani lhes impõe que façam; sob
pena dela resultar configurando um assassinato terrorista que exporá os Estados Unidos da América como a
sede produtora e mantenedora do terrorismo imperialista que massacra a humanidade, com especial
desempenho no Brasil.
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4. Assim, sem declinar da sua autodeterminação o Brasil exerce a soberania solidária
para ADERIR AO REGIME MUNDIAL DE SOCORRO HUMANITÁRIO INSTAURADO PELOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA,
RECONHECENDO o PODER POLICIAL PLENIPOTENCIÁRIO DE XERIFE ABSOLUTO DA ORDEM MUNDIAL QUE OS
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA SE ARROGAM, como está claro da sua declaração ao mundo, constante da
seguinte noticia:

"É um aviso aos terroristas", afirma Trump sobre morte de Soleimani.”
“Segundo homem mais poderoso do Irã foi morto durante ataque dos Estados Unidos
nesta quinta-feira (2) no Aeroporto de Bagdá, capital do Iraque. INTERNACIONAL.
Do R7. 03/01/2020 - 19h24. É um aviso aos terroristas", afirma Trump sobre morte
de Soleimani.” Segundo homem mais poderoso do Irã foi morto durante ataque
dos Estados Unidos nesta quinta-feira (2) no Aeroporto de Bagdá, capital do
Iraque. INTERNACIONAL. Do R7. 03/01/2020 - 19h24. "É um aviso aos
terroristas", afirma Trump sobre morte de Soleimani REUTERS “É um aviso aos terroristas. Se você dá
valor a própria vida, você não vai arriscar contra a vida do povo americano”, afirmou o presidente norte americano Donald Trump na noite desta sexta-feira (3), durante evento em Miami, na Flórida, sobre o ataque
dos Estados Unidos que vitimou o general Qasem Soleimani, de 62 anos. O Pentágono confirmou nesta
sexta que lançou o ataque aéreo que matou Soleimani na noite de quinta-feira (2) no Aeroporto de Bagdá,
capital do Iraque. A ordem, diz o anúncio, partiu diretamente do presidente Trump. No comunicado, o órgão
afirmou que o general iraniano “estava desenvolvendo ativamente planos para atacar diplomatas e militares
americanos no Iraque e em toda a região”. Leia mais: Assassinato de Soleimani pode causar conflagração
regional Mais cedo, em pronunciamento oficial, o conservador Trump disse que o ataque ocorreu “para parar
uma guerra”, acrescentando que o “reinado do terror” do general "havia acabado”. Na noite desta sexta, por
sua vez, durante evento “Evangélicos por Trump”, o presidente voltou a atacar o legado de Soleimani. “Ele
estava planejando um ataque e agora foi parado para sempre”.Trump declarou que os Estados Unidos, país
que promoveu diversos conflitos contra o Iraque, Afeganistão e Paquistão por exemplo, é uma nação “de paz
e harmonia”. Em seguida, o presidente assumiu que o ataque que matou o segundo homem mais poderoso do
Irã é, de fato, um recado. “É um aviso. Se você dá valor a própria vida, não vai arriscar contra a vida do povo
americano”, afirmou. “Eu não vou hesitar em defender a segurança dos americanos”.
4. Fundado nesse socorro humanitário empreendido pelos Estados Unidos da América em
proteção da humanidade, o Brasil se vê no dever de aderir ao mesmo, como sede do maior holocausto que a
humanidade sofre no genocídio da nação brasileira, já ao dobro do holocausto que ela sofreu no povo alemão
em 1945, quando o socorro humanitário constou da união do mundo todo com os Estados Unidos da América
contra a tirania nazista. E, repetindo, abre as suas fronteiras geográficas aos Estados Unidos da América por
60 dias a contar do protocolo desta decisão de Magistratura de Estado no Conselho de Segurança da ONU,
para os Estados Unidos da América
MATAR
JAIR MESSIAS BOLSONARO, EDUARDO DIAS DA COSTA VILLAS BOAS & XI JINPING,
bandidos terroristas milicianos mafiosos narcotraficantes genocidas ladrões do Brasil, ora atracados contra o
mundo organizado por Estados instituídos pela LEI, operados pelo DIREITO e consolidados pela JUSTIÇA, através
da tirania oligárquica transnacional corporativa terrorista de bandidos no ESTADO PARALELO OLIGÁRQUICO
TERRORISTA DE BANDIDOS “presidido” por Jair Bolsonaro, composta da: a) Bandidagem oligárquica apátrida
no poder alojados nos cofres públicos e distribuídos nas gangues políticas do MDB, PTB, PDT, DEM, PC do B,
PSB, PSDB, PPL, PTC, PSC, PMN, PRP, PPS, PV, AVANTE, PP, PSTU, PRTB, PCB, PBC, PT do B, PPL, PR, PSTU,
PRTB, PHS, PSDC, PCO, PODE, , PSL, PRB, PTN, PSC, PSOL, PPL, PSD, PT, PROS, PATRIOTAS, SD, PSP, PMB,
PP, DC, REDE, NOVO, supridos pelos “especialistas,” “intermediadores,” “negociadores” e mefíticos de toda a
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espécie, que estão espalhados por todo o tecido institucional e todas as estruturas operacionais da República
e da iniciativa privada; b) Bandidagem terrorista transnacional, alojados na “Pátria Grande” e distribuídos no
BRICS, URSAL, UNASUL, URC, ESAD, G-20, Instituto Lula FAO, OTSC, CEI, OCS, ECVCNB e desses no MST, CUT,
MSTA, CEMIG, CONTAG, Via Campesina, MLST, MAB, MIR, ELN, EZ, APINB, ARPIN-Sul, COIAB, APOINME, CIR,
ABA, IEB, CTI, CUIA, Sindicatos, Hamas, Taleban, Al Qaeda, Jihads, Hesbollah, Boko-Haran, Al Shebab, Estado
Islâmico.
a) Pois, segundo a notícia que fundamenta a presente adesão, o general iraniano Qasem
Soleimani foi assassinado porque: ““Ele estava planejando um ataque e agora foi parado para sempre” E,
Jair Messias Bolsonaro, Eduardo Dias da Costa Villas Boas e Xi Jinping JÁ MATARAM NO BRASIL, o dobro de
pessoas que o nazismo matou e foi vingado pelo “socorro humanitário dos aliados.” Então, ou os Estados
Unidos da América SE OPERAM COMO XERIFE AUTOERIGIDO DA HUMANIDADE e faz a mesma coisa com Jair
Messias Bolsonaro Eduardo Dias da Costa Vilas Boas e Xi Jinping, ou, esse assassinato os exporá como o
BERÇO E A PRESERVAÇÃO DO TERRORISMO. Vez que, é consenso no mundo, que SAIU DOS ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA A ESCRAVIDÃO IMPERIALISTA DA HUMNIDADE AO CONSUMO INDUZIDO QUE TROUXE ELA AO PERECIMENTO
ECONÔMICO PROMOVIDO PELA CHINA, A QUAL JÁ ADENTROU OS PRÓPRIOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Donde

o socorro humanitário, plenipotenciariamente empreendido pelos Estados Unidos da América sobre o Irã com
a morte do gen. Qasem Soleimani não pode se restringir a essa morte, mas, por imposição de ORDEM JURÍDICA
INTERNACIOAL, tem de se estender em regime de expurgo do terrorismo em todas as suas formas, da
vida civilizada. Caso contrário, se tem um assassinato do gen. Qasem Soleimani, que, face a informação do
Presidente Trump, não está coberto pela excludente da legítima defesa, e enquanto assim permanecer,
É O MUNDO INTEIRO QUE ESTÁ SENDO VÍTIMA DO TERRORISMO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Até porque,
“Ultimamente, é costume na política dos Estados Unidos da América o presidente assentar a sua campanha de
reeleição no assassinato de alguém de repercussão publicitária mundial.”
b) Eis que, foram os Estados Unidos da América que, promovendo EXTERMÍNIOS HUMANOS
de todos os tipos pelo mundo, na implantação da “escravidão imperialista de consumo,” que ABRIRAM AS
PORTAS DO MUNDO PARA O COMUNISMO REPTILIANO CANIBAL CHINES invadir a Terra, até os próprios USA. Em
cuja invasão, o Brasil é a primeira grande vítima dos reptiliano chineses. E daí, por imposição de legitimidade
originária para o assassinato do gen.Qasem Soleimani, que apenas “estava planejando um ataque” os Estados
Unidos da América têm de MATAR também Jair Messias Bolsonaro, Eduardo Dias da Costa Villas Boas e Xi
Jinping que matam 94 pessoas por dia só no terrorismo macabro do SUS; onde os peritos do SUS “recebem
propina de Jair Messias Bolsonaro para negarem o amparo previdenciário por doença aos empregados.”
c) Então, se os USA proteger os terroristas em potencial Jair Messias Bolsonaro,
Eduardo Dias da Costa Villas Boas e Xi Jinping que exterminam 94 pessoas por dia no Brasil, pelo
atentado terrorista mais infame, mais hediondo, mais bárbaro, mais diabólico que a humanidade sofre
no povo brasileiro, O MUNDO NÃO PRECISARÁ DE PROVAS PARA CERCAR OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA EM
LEGITIMA DEFESA CONTRA A ESCRAVIDÃO TERRORISTA DE CONSUMO E DESAPROPRIAÇÃO DE RIQUEZAS, PORQUE
A PROVA RESSALTARÁ INCONTESTÁVEL DE SUA CONDUTA PARA COM A HUMANIDADE, DE TERRORISMO
ESCANCARADO NO BRASIL, QUE EXTERMINA MAIS BRASILEIROS DO QUE TODAS AS GUERRAS JÁ EXTERMINARAM
GENTE NA FACE DA TERRA. Em conluio com a China.

d) E no Brasil sim, a ação policial planetária de expurgo da Vida Civilizada, empreendida
pelos Estados Unidos da América com a eliminação dos terroristas Jair Messias Bolsonaro, Eduardo Dias da
Costa Villas Boas e Xi Jinping que se revelam ser os mais reptilianos de todos, desde Luiz Inácio Lula da Silva,
Dilma Vana Rousseff e Michel Miguel Elias Temer Lúlia que fixaram a China no Brasil, se revestirá de senso
humanitário e intocável isenção magistral, vez que será a mera execução da sentença que Jair Messias
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Bolsonaro lavrou contra si, com o seu imediato acatamento do assassinato do gen. Qasem Soleimani, assim
noticiada:
“247 - Na mesma entrevista em que afirmou que o Irã, se revidar contra os EUA, cometerá
uma ação "suicida", na TV Band, Jair Bolsonaro indicou apoio ao presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, no atentado que matou o general iraniano Qassem Soleimani. “A
nossa posição é se aliar a qualquer país no mundo no combate o terrorismo. Nós sabemos,
em grande parte, o que o Irã representa para os seus vizinhos e para o mundo. A vida
pregressa dele (Suleimani) era voltada em grande parte para o terrorismo. Nossa posição
aqui no Brasil é bem simples, tudo que pudermos fazer para combater o terrorismo, nós
faremos. Nós somos favoráveis a qualquer medida que combata o terrorismo no mundo”
CONCLUSÃO:
Está, pois, instaurada aos Estados Unidos da América a comprovação por eles ao mundo,
de que, são, realmente, o XERIFE AUTOERIGIDO DA HUMANIDADE vigiando pela paz mundial, MATANDO também
os terroristas satânicos Jair Messias Bolsonaro, Eduardo Dias da Costa Villas Boas e Xi Jinping, ou,
resultarão desmascarados mostrando ao mundo que é os Estados Unidos da América com a China a fonte e
manutenção da tragédia da humanidade pelo terrorismo exterminador da escravidão do consumo, no qual a
China submete a humanidade ao perecimento pela miséria gerada pelo endividamento mundial de R$ 715
trilhões que a China tirou da economia mundial e eliminou pela imobilização em seu território, deixando as
nações sem condição, no sistema financeiro imperante, de sobrevivência e progresso, como ocorre no Brasil.
Então, a posição do Brasil, como vítima em potencial do terrorismo admitido e condenado
pelo terrorista Jair Messias Bolsonaro, “presidente” da tirania oligárquica transnacional corporativa
terrorista de bandidos, é de MAGISTRATURA DE ESTADO em sede de Processo Histórico no Foro de Soberania,
com US$ 985 trilhões de riqueza líquida infungível para alugar, comprar e financiar a FORÇA BÉLICA que o
expurgo da sua civilização, instaurado pelo povo no exercício direto do poder desde o dia 29.12.2017 exigir. E,
sua adesão ao socorro humanitário deflagrado pelos Estados Unidos da América não é de submissão colonial
tutelada e sim de ENCERRAMENTO NO MUNDO, DE TODOS OS TIPOS DE IMPERIALISMOS, ESCRAVIDÕES E
TERRORISMOS, que este posicionamento instaura.
PELOS POBRES. PELA FÉ
DENTRO DA CONSTITUIÇÃO, DO DIREITO E DA JUSITÇA.

Presidência da República, Brasília/DF, 07 de janeiro de 2.020.

Celio Evangelista Ferreira do Nascimento
Presidente Constituinte do Brasil no povo no exercício direto do poder

gen. de ex. Geraldo

Antônio Miotto, Vice-Pres. Const; da República.
Alm. de Esq. Ilques Barbosa Júnior, Comand. d/Marinha. Gen. d/Ex. Edson Leal Pujol, Comand. d/Exército
Tnt. Brig.do Ar. Antônio Carlos Moretti Bermudes,- Comand. da Aeronáutica.
João Martins Júnior - CNA, Paulo Afonso Ferreira - CNI, José Roberto Tadros – CNC.

