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Ref: Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.239/DF
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OS, Ed. Manhattan Center, Sala 101 - Jardim Renascença, CEP 65075-740,
São Luís - MA, onde recebem as comunicações de praxe e estilo, vem,
respeitosamente, na presença de Vossa Excelência, realizar Pedido de
Reconsideração ao despacho de fls, que não admitiu a Requerente como
Amicus Curiae na ADIN epigrafada, pelos motivos a seguir expostos:
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Depois de alguma hesitação inicial motivada especialmente pelo
silêncio da Lei n. 9.868/1999, o Plenário do Col. Supremo Tribunal Federal tem
decidido, acertadamente, que a intervenção do amicus curiae não se vincula ao
prazo que os réus da ação direta de inconstitucionalidade têm para apresentar
suas informações. Assim, por exemplo, o quanto decidido na ADI n. 2.238/DF,
reI. Min. limar Galvão, j. 27.8.2001, DJ 31.8.2001, p. 68, e na ADI 1.104-9/DF,
reI. Min. Gilmar Mendes, j. 21.10.2003, DJ 29.10.2003, p. 33.
Recentemente, o Ministro Cezar Peluso, relator desta ação
direta de inconstitucionalidade, revendo posicionamento anterior, admitiu o
ingresso do amicus curiae mesmo depois de escoado o prazo das informações.
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° a leitura do relatórioo:o: .(AOJ,:2 i 77'7-QO, reI. Min. Cezar

Peluso e AOI 2.675-QO/PE, reI. Min. Carlos Velloso).
Mesmo nos casos, como no presente, em que à ação direta
de inconstitucionalidade é emprestado o procedimento "sumário" (abreviado)
do art. 12 da Lei n. 9.868/1999, a oportunidade da intervenção do amicus
curiae não fica atrelada ao prazo das informações. Neste sentido é o

entendimento do Min. Celso de Mello, na ADI 3.320-MC/MS.
Destarte, a COMISSÃO PASTORAL DA TERRA-CPT preenche
os requisitos que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem exigido
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ADI 3.474/BA, reI. Min. Cezar Peluso, j. 13.10.2005, DJ 19.10.2005, p. 32
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como forma de legitimar sua intervenção na qualidade de amicus curiae.
Assim, não só porque a matéria aqui versada é inegavelmente relevante, mas
também porque se trata de entidade de alto grau de representatividade -

e

estes requisitos têm fundamento no art. 7°, § 2°, da Lei n. 9.868/1999 -, sua
intervenção tal qual pretendida é medida que, no caso concreto, se impõe.

Pede e aguarda deferimento.
Brasília, J;?,9.e abril de 2012.
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