Excelentíssima Presidente do Supremo Tribunal Federal – Brasília – DF

Proc. ADPF 442
Exma. Relatora: Ministra Rosa Weber

O IDVF – INSTITUTO DE DEFESA DA VIDA E DA FAMÍLIA, admitido amicus
curiae, qualificado nos autos da Ação de Descuprimento de Preceito Fundamental ADPF 442, ajuizada pelo PSOL – PARTIDO SOCIALISTA E LIBERDADE, vêm,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, interpor EMBARGOS
DECLARATORIOS, nos termos dos artigos 1.022, 1023 e seus parágrafos e incisos,
pelas razões de fato e de direito expostas nas laudas impressas seguintes,
requerendo seu recebimento, processamento e reexame da decisão proferida.
Por Justiça!
P. deferimento.
De Guarulhos para Brasília, 11 de junho de 2018.
JOAO CARLOS BIAGINI

Assinado de forma digital por JOAO CARLOS
BIAGINI
Dados: 2018.06.11 08:26:58 -03'00'

João Carlos Biagini - OAB 74.868/SP
Regina M.B.Biagini – OAB 65.996/SP
Roberto Victalino de Brito Filho – OAB 195.254/SP
Daniela Daiane de Jesus Alberto – OAB 369.689/SP
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Supremo Tribunal Federal
Proc. ADPF 442
Embargante: IDFV – Instituto de Defesa da Vida e Família
Embargados:
PSOL – Partido Socialista e Liberdade
008 - PSC – Partido Social Cristão;
017 - UJUCASP – União dos Juristas Católicos de São Paulo;
032 - Senado Federal;
030/50 - Advocacia Geral da União;
037 - Câmara dos Deputados,
038 - Human Rights Watch – SP;
044/74 - ANAJURE – Associação Nacional de Juristas Evangélicos – DF;
062 – Congresso Nacional – Frente Parlamentar da Vida e Família-DF;
067/322 – Estado de Sergipe - Procuradoria Estado de Sergipe – SE
069 - CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil- DF
078 - Estado de São Paulo – NUDEM-SP;
080 - Conselho Regional de Psicologia de São Paulo-SP
084/204 - ADIRA – Associação Nacional Cidadania pela Vida;
093 - IBCCRIM-Instituto Brasileiro de Ciências Criminais-SP;
104 - Católicas pelo Direito de Decidir- SP;
110/114 - CLADEM – Comitê Latino Americano/Caribe de Defesa dos Direitos da Mulher-RS;
116 – USP – Núcleo de Prática Jurídica - Centro Acadêmico Onze de Agosto / Coletivo Dandara-SP
120 - SBGM – Sociedade Brasileira de Genética Médica-RS;
128 - CONECTAS – Direitos Humanos e ITTC Instituto Terra e Cidadania-SP;
137 - ABA – Associação Brasileira de Antropologia-DF
144 - Conselho Regional de Psicologia-DF;
146 - ABRASCO – Associação Brasileira de Saúde Coletiva;
150 - Coletivo Feminino, Sexualidade e Saúde-SP;
156 - CLACAI – Consórcio Latino Americano contra o Aborto Inseguro – PERU
160 - Conselho Federal de Psicologia-DF;
164/237 – CRIOLA – Associação Feminista Anti-racista e Anti-homofobia;
171 – ILIN – Instituto Liberal do Nordeste;
175 – FEBRASGO – Federação das Associações de Ginecologia e Obstetrícia;
179 – Estado do Pará – NDDH – Núcleo Desenv. Direitos Humanos-PA;
182 – Rede Feminista de Saúde207 – Estado do Rio de Janeiro – Defensoria Pública
210 - Rede Nacional Feminista de Direitos Reprodutivos
214 - Grupo Curumin;
220 - REDH – Rede de Desenvolvimento Humano;
228/231 - UFMG – Centro Acadêmico/ NPJ-DH – Núcleo de Prática Jurídica em Direitos Humanos-MG;
235 - UFMG – Assessoria Jurídica – AJUP – Instituto de Pesquisa de Direitos Sociais;
239 – Internacional Women’s Health
244 - Coletivo Margarida Alves
251 - SOS CORPO
257 - UJUCARJ – União de Juristas Católicos do Rio de Janeiro-RJ;
261 - CFEMEA 326 - ANP – Associação Nacional de Prefeitos
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I – DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE - OMISSÃO DAS INDICAÇÕES
Existe um brocardo jurídico sempre lembrado nas sentenças judiciais: “quod
non est in actis non est in mundo”.

A decisão de fls. 325 e seguintes dá a entender que foram registradas, no
email adpf442@stf.ju.br, as indicações de 187 representantes de organizações nãogovernamentais, entidades da sociedade civil e institutos específicos, mas não
publica quais foram elas, para conhecimento público e das partes. Da mesma forma,
menciona que foram 150 indicações de pessoas físicas, mas também não diz quais
foram, v.g:

Nos autos, participando como amici curiae estão catalogadas 44
(quarenta e quatro) partes – planilha anexa - das quais 36 (trinta e seis) não são
partes de governos. Das 36, somente 8, incluindo o partido PSC, são entidades nãogovernamentais, associações civis ou institutos contrárias à descriminalização do
aborto.
Todas as partes esperavam tomar conhecimento das indicações, para
poderem tomar as providências que julgassem cabíveis.
A E. Corte, juntamente com a decisão sobre a escolha, se esqueceu de
publicar todas as indicações feitas.
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O resultado da escolha para a audiência, dentre os peticionários
existentes na ADPF foi o seguinte: somente 3 (três) – UJUCASP, ANAJURE e CNBB
tiveram seus indicados admitidos para a audiência pública. Das outras 28, a favor da
liberação do aborto, foram aceitos 17 (dezessete) indicados.
Como sempre acontece nesses casos, há pequenos grupos interessados
na matéria que se organizam - há notícias de outros casos que até criam robôs para enviar e-mails e conseguir alcançar o seu objetivo.
A Justiça é um baluarte na publicidade de seus atos. Um erro material,
um esquecimento, não pode prejudicar as partes. Os processos físicos sempre
ficaram à disposição dos advogados, das partes e do público, excetuando-se os casos
que exigem segredo de justiça.
No caso da escolha dos expositores, é claro que houve o esquecimento
da publicação. As partes precisam tomar conhecimento das indicações e de quem as
fez para ajudar na escolha dos expositores.
É claro que não se vai intercalar todas as petições protocoladas no email
indicado diretamente dentro do processo, mas um encartado à parte pode ser
anexado aos autos principais, como acontecem com os incidentes e a juntada de
muitos documentos.
Diante do exposto e da omissão intransponível da publicidade das
indicações, o embargante requer se digne essa Suprema Corte de:
I.1 – na forma e em obediência aos artigos 37 da CF e 11 do CPC, suprimir
a omissão, determinando a formação de um encartado ou volume, com as
transcrições e ou cópias das indicações feitas através do email adpf442@stf.ju.br,
para que as partes tomem conhecimento de todas delas;
I.2 – após a publicação das indicações feitas, conceder prazo para as
partes impugnarem as indicações feitas.
II – DO PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO OU PARIDADE PROCESSUAL
ERRO MATERIAL - CONTAGEM DE TEMPOS
O Código de Processo Civil, no seus artigos 7º e 131, I, asseguram a
paridade e a igualdade de tratamento entre as partes, v.g.:
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Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e
faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de
sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
I - assegurar às partes igualdade de tratamento;
A paridade e a igualdade de tratamento das partes no processo envolvem todo
o complexo de atos processuais, inclusive nas audiências e perícias. No Tribunal do Júri, por
exemplo, o artigo 477 do CPP fixa tempo igual para ambas as partes:
Art. 477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de uma hora e meia para cada, e
de uma hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. (Redação dada pela Lei nº 11.689,
de 2008).
§ 1º Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a
distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz presidente, de forma
a não exceder o determinado neste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008).
No caso de mais de um acusador ou defensor, o tempo é dividido entre eles.
No caso destes autos, analogamente, deve ser observado o mesmo critério.
A E. Corte determinou o tempo de 20 (vinte) minutos para cada expositor.
Com absoluta certeza, diante do volume de indicações e decisões a serem tomadas, a Corte
não observou o cálculo de tempo para as partes.
A relação de expositores apresenta 3 (três) pela improcedência da ação, que
terão a disponibilidade de 60 (sessenta) minutos e 17 (dezessete) expositores pela
procedência da ação, com (17x20=340) 340 (trezentos e quarenta minutos) de exposição.
No caso, devido ao erro material na contagem do tempo, não se observou que um
tempo é 5,67 (cinco vírgula sessenta e sete) vezes mais que o outro.
No Tribunal do Júri seria um massacre se uma das partes, acusação ou
defesa, tivesse um tempo tão diferente para se manifestar. É claro que essa E. Corte
Maior não permitirá que um erro material cause essa imensa disparidade nestes autos ou
noutro qualquer.
O equilíbrio processual está na definição de um tempo único, para as duas
teses, a favor ou contra a descriminalização do aborto, que podem dividí-lo entre vários
atores.
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Diante do exposto neste capítulo, o embargante requer se digne esse Douto
Juízo de:
II.1 – determinar a revisão dos tempos concedidos para os expositores das
partes e,
II.2 – fixar um tempo igual para os dois lados – a favor e contra a
descriminalização do aborto – dividindo-se-o entre todos os expositores de cada lado.
III – DA SOBERANIA NACIONAL – ART. 1º INC. I DA CARTA MAGNA - ERRO
MATERIAL - DECISÕES ABSTRATAS
Pelas mesmas razões já noticiadas no articulado anterior, essa E. Corte não
percebeu que, dentre as indicações, havia a participação de estrangeiros nos autos.
A República Federativa do Brasil está fundamendata em cinco pilares,
elencados nos incisos do artigo 1º. O primeiro deles é a soberania nacional:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem
como fundamentos:
I - a soberania;
Isso, na interpretação do embargante, tem significativa importância, para a
preservação dos demais fundamentos da República.
O assunto dos autos é pertinente ao povo brasileiro, seus costumes, suas
crenças, sua pacificidade, sua alegria e outros predicados importantes, que não se repetem
em muitos outros países. E, no entender do embargante, deve se pautar pelos dados,
conceitos e informações sobre todas as mortes, mortes evitáveis, mortes de crianças de
zero a cinco anos, femininas e masculinas, fornecidos pelo Ministério da Saúde.
Começando pelos conceitos, temos :
Mulher em idade fértil : faixa de 10 a 49 anos
Morte materna:
É a morte durante a gestação ou até 42 dias após o término da mesma,
independentemente da duração ou da localização da gravidez, causada por qualquer fator
relacionado ou agravado pela gravidez ou por medidas tomadas em relação a ela.
Não é considerada Morte Materna quando provocada por fatores acidentais ou incidentais
Em casos de inconsistência entre a causa materna declarada e o momento da morte
(durante a gravidez, parto ou aborto, durante o puerpério até 42 dias, durante o puerpério,
de 43 dias a 1 ano ou fora destes períodos), para efeito de determinação se óbito materno
ou não, foi priorizada a informação sobre a causa
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Os dados do Ministério da Saúde, dos últimos 21 anos, são totalmente
diversos dos milhões de mulheres que apregoam serem vítimas de morte por aborto
clandestino. Geralmente, escrevem que os dados são estimativos, empíricos, sem
nenhuma base rea. Ou que as mortes são subnotificadas.
Os dados do Ministério da
Saúde não mostram isso.
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Nas estatísticas dos Ministério da Saúde, que devemos acreditar serem
verdadeiras, embora não devesse morrer nenhuma, o número de mortes por aborto gira
em torno de 120, cujas mortes são, NA MAIORIA, POR HIPERTENSÃO ARTERIAL,
HEMORRAGIAS e outras, ou seja, MORTES EVITÁVEIS, e não por aborto clandestino.
O artigo 17, do DECRETO-LEI Nº 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942 e o artigo 21
do Código de Processo Civil impedem quaisquer leis, atos e sentenças, bem como
declarações de vontade tenham validade no Brasil:
Art. 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de
vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem
pública e os bons costumes.
Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que:
I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil;
II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;
III - o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil.
Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I, considera-se domiciliada no Brasil a
pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal.
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As organizações internacionais estão vindo para o Brasil para perturbar a
ordem pública, ofenderem os bons costumes e ainda incentivar a eliminação de
brasileirinhos e brasileirinhas, o que é considerado crime.
E as exposições que farão irão muito além de declarações de vontade. Terão
o condão de induzir o povo, que estará vendo a audiência, e os julgadores a apoiarem a
descriminalização do aborto, sem qualquer preocupação com o Brasil do futuro.
A Internacional Women’s Health Coalitiol indicou sua própria presidente para
vir interferir nos nossos assuntos internos. Há várias organizações estrangeiras tentando
interferir na soberania interna do Brasil, cujos cidadãos são capazes de resolver seus
problemas. Por exemplo: que é capaz de resolver s assunto dos autos:
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Além da perspectiva real das estatísticas do Ministério da Saúde, que deve ser
observada, a interferência estrangeira em assuntos internos busca uma sentença abstrata,
ou seja, descriminaliza-se o aborto e pronto. As decisões abstratas estão proibidas.
O artigo anterior, ainda do DECRETO-LEI Nº 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE
1942, atualizado pela Lei 13.655, de 2018, determina que as decisões judiciais precisam
prever a repercussão que tenham na economia do País e a fonte de onde se originará a
receita para cobrir os custos:
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base
em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da
decisão. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida
imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa,
inclusive em face das possíveis alternativas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a
invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de
modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. (Incluído pela Lei nº
13.655, de 2018)
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o
caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e
equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos
atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou
excessivos. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
As entidades estrangeiras estão no Brasil com a finalidade de liberar o
aborto, sem se preocupar com o custo financeiro, social e demográfico para a Nação. O
objetivo das feministas é descartar o homem. Por incrível que pareça, somente nos casos
de laqueadura em mulheres casadas o marido deve ser ouvido. Este processo quer
eliminar de vez o homem, visto que a “mulher é dona de seu corpo”.
A rigor, o Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento
deveriam integrar a lide, pois haverá prejuízos econômicos de imensurável monta – além
dos custos das cirurgias, assistência médica, psicológica e outras, haverá uma perda
econômica pela mortalidade generalizada dos bebês brasileiros e, no futuro, um problema
demográfico precisará ser resolvido.
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A omissão da participação dos ministérios precisa ser corrigida, em face
das novas regras introduzidas pela recentíssima LEI FEDERAL Nº 13.655, DE 25 DE ABRIL DE 2018.
Os Estados Unidos da América, de onde vêm algumas das entidades
estrangeiras, apontam para um genocídio de 50 (CINQUENTA) MILHÕES de americanos. O
resultado: o país está deixando de ter sua população com origem anglo-saxônica para se
transformar num país latino ou hispânico.
Até mesmo em homologação de sentença estrangeira, a Corte brasileira,
precisa examinar se não contém manifesta ofensa à ordem pública, o que encerra em seu
conceito também os bons costumes, a teor do artigo 963, VI:
Art. 963. Constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão:
I - ser proferida por autoridade competente;
II - ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia;
III - ser eficaz no país em que foi proferida;
IV - não ofender a coisa julgada brasileira;
V - estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista
em tratado;
VI - não conter manifesta ofensa à ordem pública.
Parágrafo único. Para a concessão do exequatur às cartas rogatórias, observar-se-ão
os pressupostos previstos no caput deste artigo e no art. 962, § 2o.
Desta forma, no caso vertente, entidades estrangeiras embuídas das
realidades e vontade do povo de seus respectivos países de origem não devem e não
podem ter influência no país destinatário através de processo judicial sob pena de mácula à
soberania nacional manifestada por meio dos representantes eleitos pelo povo.
Neste sentido, cumpre dizer que até mesmo para a admissão de tratados
internacionais, há um critério rigoroso para que possa produzir efeitos jurídicos no Brasil.
Primeiro são feitas as negociações diplomáticas e firmado o tratado pelo
Chefes de Estado dos países signatários. Depois, para entrarem em vigor no Brasil, os
tratados precisam de aprovação da Câmara Federal, do Senado Federal e receber o Decreto
Presidencial, ou seja, passa pelas duas esferas legislaritas e pelo executivo, para
se avaliar a existência ou possibilidade de mácula à soberania nacional.
Assim há flagrante rigor na influência externa e admitir a participação de
tais entidades internacionais que desconhecem a realidade, vontade e soberania do povo
brasileiro é contrariar um dos fundamentos mais importanes da República.
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O erro material pode e deve ser corrigido com a exclusão dos estrangeiros
dos autos e de exposições na audiência e a inclusão dos Ministérios do Planejamento e da
Fazenda.
Diante do exposto, o embargante requer se digne essa E. Corte de:
III.1 – determinar o exame de todos os nomes indicados, para conhecer sua
origem e apurar as interferências estrangeiras nos autos;
III.2 – ordenar a exclusão de todas as entidades ou expositores
estrangeiros;
III.3 – intimar os Ministérios do Planejamento e da Fazenda para
integrarem a lide e calcularem os danos econômicos futuros em eventual decisão próabordo.
IV – DAS REGRAS DE ADMISSÃO PARA A AUDIÊNCIA– CONTRADIÇÃO
Na decisão datada de 02.04.2018, essa E. Corte estabeleceu as regras de
admissão dos expositores, no ítem 15, a saber:

Pelas regras fixadas, cada entidade deveria indicar o expositor e informar
sobre quais itens do edital ele iria fazer sua explanação, dentre os elencados pela E. Corte:

O embargante cumpriu as regras e atendeu aos requisitos exigidos, mas
não teve seu indicado habilitado para a audiência pública.
Outros participantes da ADPF, que não cumpriram as regras e não
atenderam aos requisitos exigidos, nem mesmo indicaram expositor, tiveram autorização
para indicar alguém no futuro.
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Temos nesse grupo seis entidades que foram autorizadas, ao arrepio das
regras fixadas, a indicar seis expositores - “(Expositores (as) a serem indicados(as);”
A contradição entre as determinações é patente. Ao mesmo tempo que
são impostas regras e requisitos, autoriza-se quebra delas por razões desconhecidas.
O processo é um instrumento estatal para resolver conflitos entre os
cidadãos. Exige integridade e coerência nas decisões, que não podem ser conflituosas nem
surpreenderem as partes. A esse respeito, os artigos 10 e 926 do CPC comandam:
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se
trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente.
O embargante aguardava a publicação das indicações feitas pelas
entidades integrantes do processo e, também, que todas cumprissem as regras
estabelecidas. As entidades acima mencionadas não cumpriram as regras e foi-lhes
facultada a oportunidade de indicar expositores no futuro.
No caso, há flagrante contradição na admissão de expositores a serem
indicados no futuro, como no caso das ditas entidades.
Diante do exposto, o embargante requer se digne essa E. Corte de,
eliminando a contradição:
VI.1 – habilitar a embargante e deferir a exposição de seu indicado, e
V.2 – determinar a inabilitação das seis entidades acima mencionadas,
impedindo, assim, que indiquem, no futuro, os expositores
V – DO RECEBIMENTO NOS EFEITOS MODIFICATIVOS – INTIMAÇÃO DAS
PARTES PARA SE MANIFESTAREM – NO SILÊNCIO, PENA DE CONCORDÂNCIA
Dizem os artigos 1.022, 1023, seus incisos e parágrafos:
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Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao
juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a
preparo.
§ 1o Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229.
§ 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias,
sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da
decisão embargada.
Diante das omissões, erros e contradições apontadas, o embargante
requer o recebimento destes embargos, com os efeitos modificativos, intimando-se as
partes contrárias a se manifestarem, sob pena de concordância.
VI – DOS REQUERIMENTOS
Diante do exposto, o embargante requer se digne essa Alta Corte de:
VI.1 - determinar o recebimento e processamento destes embargos, com
os efeitos modificativos, na forma dos artigos 1.022 e 1.023, incisos e parágrafos, do CPC,
para corrigir os erros materiais, suprir as omissões e eliminar a contradição apontadas;
VI.2 - intimar as partes contrárias a se manifestarem, nos termos do art.
1.023, sob pena de concordância com os termos destes embargos;

VI.3 – na forma e em obediência aos artigos 37 da CF e 11 do CPC,
suprimir a omissão, determinando a formação de um encartado ou volume, com a
transcrições e ou cópias das indicações feitas através do email adpf442@stf.ju.br,
para que as partes tomem conhecimento de todas delas;
VI.4 – após a publicação das indicações feitas, conceder prazo para as
partes impugnarem as indicações feitas.
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VI.5 – determinar a revisão dos tempos concedidos para os expositores das
partes;
VI.6 – fixar um tempo igual para os dois lados – a favor e contra a
descriminalização do aborto – dividindo-se-o entre todos os expositores de cada lado;
VI.7 – determinar o exame de todos os nomes indicados, para conhecer
sua origem e apurar as interferências estrangeiras nos autos;
VI.8 – e ordenar a exclusão de todas as entidades ou expositores
estrangeiros;
VI.9 – intimar os Ministérios do Planejamento e da Fazenda para
integrarem a lide e calcularem os danos econômicos futuros da decisão a ser proferida.
VI.10 – determinar a inabilitação das seis entidades acima mencionadas,
impedindo, assim, que indiquem, no futuro, os expositores, e
VI.11 – habilitar a embargante e deferir a exposição de seu indicado.

Por Justiça!
P. deferimento.
De Guarulhos para Brasília, 11 de junho de 2018.
João Carlos Biagini - OAB 74.868/SP
Regina M.B.Biagini – OAB 65.996/SP
Roberto Victalino de Brito Filho – OAB 195.254/SP
Daniela Daiane de Jesus Alberto – OAB 369.689/SP
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