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ADVOCACIA-GERAL

Excelentíssimo
Descumprimento

DA UNIÃO

Senhor Ministro GILMAR MENDES, Relator da Arguição de
de Preceito Fundamental

o PRESIDENTE

nO379

DA REPÚBLICA,

representado

pela Advogada-

Geral da União (artigo 22 da Lei n° 9.028, de 1995, na redação dada pela Medida
Provisória n° 2.216-37, de 2001), com fundamento
inciso I, da Constituição

no disposto no artigo 103,

Federal, bem como na Lei nO9.882, de 03 de dezembro

de 1999, vem, perante V. Ex", requerer a concessão de

MEDIDA CAUTELAR

INCIDENTAL

nos termos da Lei Federal n° 9.882, de 03 de dezembro de 1999, fazendo-o pelos
fundamentos

a seguir expostos.

I - SíNTESE DA CONTROVÉRSIA

Trata-se de arguição de descumprimento

de preceito fundamental,

com pedido de liminar, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL,
tendo por objeto "(i) a outorga e a renovação, pela Uniüo (Presidência da

República e Ministério das Com unicaçties), de concessões, permissões e
autori=ações de radiodifúsão a pessoas jurídicas

que possuem políticos

titulares de mandato eletivo como sócios ou associados, diretos e indiretos; (ii)
a aprovação, pelo Congresso Nacional, da outorga ou da renovação de
concessões, permissões e autori=ações de radiodifusão a pessoas jurídicas que
possuem políticos titulares de mandato eletivo como sócios ou associados; (iii)
a diplomação, pelo Poder Judiciário, de políticos eleitos que são, direta ou
indiretamente, sócios ou associados de pessoas jurídicas concessionárias,
permissionárias ou autori=atárias de radiodifúsão; (iv) o empossamento, pelo
Poder Legislativo, de políticos eleitos que são, direta ou indiretamente, sócios
ou associados de pessoas jurídicas

concessionárias, permissionárias

ou

autori=atárias de radiodifusão; e (v) a omissão da União (Ministério das
Comunicações) em jiscali=ar as concessões, permissões e autori=ações de
radiodifúsão de forma a evitar a continuidade da prestaçüo do serviço de
radiodifúsão por pessoas jurídicas que possuem políticos titulares de mandato
eletivo como sócios ou associados, diretos ou indiretos." (tl. 05 da petição
inicial).

Assim, questiona o arguente a constitucionalidade
concessões,

permissões

e autorizações

de serviço de radiodifusão

jurídicas que possuam, em seu quadro associativo,
eletivo, bem como a validade da diplomação
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Mil1.

Gi/mar Mendes.

da outorga de
a pessoas

político titular de mandato

e do empossamento

de políticos
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eleitos que seJam, direta ou indiretamente,
jurídicas concessionárias,

Para
fundamentais

tanto,

permissionárias

afirma

da isonomia,

imprensa, da informação,

haveria

de radiodifusão.

vulneração

de expressão,

de pessoas

aos

preceitos

da autonomia

da

da realização de eleições livres, da democracia,

da

político e da cidadania,

e as incompatibilidades

eletivo, estabelecidos

ou autorizatárias

da liberdade

soberania popular, do pluralismo
impedimentos

que

sócios ou associados

inerentes

além de invocar os

ao exercício

de mandato

pelo artigo 54, inciso I, alínea "a", e inciso 11,alínea "a",

da Carta da República.

Diante disso, o arguente requer que esse Supremo Tribunal Federal
conceda liminar "(i) proibindo a União (Presidência da República e Ministério

das Comunicações) de outorgar ou renovar, a partir da data da concessão da
medida liminar, concessão, permissão ou autori::ação de radiodifilsão a pessoa
juridica

que possua político titular de mandato eletivo como sócio ou

associado, direto ou indireto; (ii) proibindo o Congresso Nacional de aprovar,
a partir da data da concessão da medida liminar, concessão, permissão ou
allfori::ação de radiodifÍlsão a pessoa jurídica que possua político titular de
mandato eletivo como sócio ou associado, direto ou indireto; (iii) proibindo o
Poder Judiciário de diplomar, a partir da data da concessão da medida liminar,
político eleito que seja, direta ou indiretamente, sócio ou associado de pessoa
jurídica concessionária, permissionária ou autori::atária de radiodifusão; e (iv)
proibindo o Poder Legislativo de dar posse, a partir da data da concessão da
medida liminar, a político eleito que seja, direta ou indiretamente, sócio ou
associado de pessoa jurídica concessionária, permissionária e autori::atára de
radiodi{usc7o." (11. 127 da petição inicial).
ADI'F n" 379. ReI. Min Gilmor Atendes.

Quanto

ao mérito, pede, em síntese, que essa Suprema

declare inconstitucionais

Corte

as seguintes situações:

"(i) o col1/ro/e de concessão, permis,l'(/o 011 alllori=ação de
radiodijilsüo por pessoa jllrídica qlle posslla polílico lilll/ar de
mandato ele/h'o como sácio ou associado,

direto ou indireto:

(ii) a parlicipação, direla 011indirela. de polílico lilll/ar de mandalo
elelivo como sócio Oll associado de pess()ojurídica
permissionária 011 (JlIlori~(Jlárj(l de radiot!(fll.''o'l/o;

concessionária.

(ili) a o1l/orKae a renovaçüo, pela Uniüo (Presidência da Repúblíca
e J\linislér;o

das

CO/1lwl;curiies).

de concessão,

permissão

ou

alllori=ação de radiodi/ilsão a pessoa jllrídica qlle posslla polílico
lilll/ar de mandalO e/elim como sócio 011 associado, direlo 011
int/ire/o;

(iv) a aproraçüo, pelo Congresso Naciona/, da oulorga e da
reno\'{/çüo de concessão, permis.w/o 011alllori=açüo de radiodijilsão
a pessou jllrídicu qlle possuu polílico lilll/ur de mandalo e/elim como
,'.;ócioou aS.'iociudo, direto ou indirelo;

(1')u dip/omuçüo, pelo Poder JlldicilÍrio. de polílico e/eilo qlle seja,
direlu 011 indirelamenle. sócio 011 associado de pessoa jllrídica
conce.\'s;onúria, permis.'.;ionária ou uu/ori::alária de radiod{/itsào;
(ri) o empossamenlo, pelo Poder LeKis/alim, de polílico e/eilo qlle
seju, direla 011indirelamenle, sócio 011ussociudo de pessoojllrídica
concessionária,

permissionária

ou uu/ori::alória de radiod!/itsiio:

e

("ii) u omissüo du Uniüo (Afinislério dus Comunicaçiie,\) em
jisclI!i::ar concessiJes, permi,\'.wjes e uUlori::lIçiies de rtu/;od(lltsâo

de

./i>rma u evilar u col1/inllidude du preslação do serriço de
radiodijilSl/o por pessous jllridicus qlle possuam polílicos lilu/ures
de manda/o ele/in) como sócios 011as.\'OCilldos, diretos ou indiretos;"
(fls. 129/130 da petição inicial).

Ademais, o autor pleiteia que, caso referidos pedidos não sejam
acolhidos, essa Suprema Corte declare inconstitucionais:

ADJ>F n" li9.

RI!!. A'in. (ji/ma,.

J\fendes.
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"(i) o controle de concesstlo. perllli.\'siio ou autorizaçiio de
radiodi/ilsão por pessoojuridica que possua deputado ou senador
como sácio ou associado, direto ou indireto:
(ii) a participação, direta ou indireta, de deputado ou senador como
sócio ou associado
de pessoa jurídica
concessionária,
permissionúria ou autoriza/lÍrio de radiod!/il.wlo:

(iii) a outorga e a reno\'{/ção, pela União (Presidência da República
e AJi17is/ério das Comunicações), de concessiio. perlllissiio ou
all/ori::ação de radiodi/ilsão a pessoojurídica que possua deputado
ou senador como sácio ou associado, direto ou indireto:
(iv) a apravação, pelo Congresso Nacional, da outorga e da
renol'aç17ode conCeSS{IO,
perllliss170ou {(u/o,.;zaçiio de radiodtfusiio
a pessoa jurídica que possua deputado ou senador como sócio ou
associado, direto ou indireto:
(v) a diplomação, pelo Poder ./udicilÍrio, de político eleito para o
cargo de deputado ou de senador que seja, direta ou indiretamente,
sócio ou associado
de pessoa jurídica
concessionária,
permissionária ou autorizatária de radiod!fusiio:
(vi) o empos.\'lIInel1/o,pelo Poder Legislati\'(), de político eleito para
o cargo de deputado ou de senador que seja, direta ou indiretamente,
sócio ou associado
de pessoa jurídica
concessionária.
permissionária ou au/oriza/úria de radiod!/ilsiio: e
(vii) a omissão da União (Ministêrio das ComunicaçiJes) em
jiscali::ar concessiíes, permissiJes e autori::açiíes de radiodf/ilsão de
járma a evitar a continuidade da prestação do serviço de
radiodf/ilsão por pessoas jurídicas que possuam deputados e/ou
senadores como ."l'óciosou associados. diretos ou indiretos:""(fls.
130/131 da petição inicial),

Ainda
arguente

postula

exemplificam

na eventualidade
o reconhecimento

de rejeitar
da invalidade

as práticas supostamente

os pedidos

transcritos,

de atos específicos

inconstitucionais

e que compõem

o
que
o

objeto da presente arguiçào.

Distribuído
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o feito, o Ministro Relator solicitou

,\fendes.

informações

às
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autoridades

requeridas,

bem como determinou

União e do Procurador-Geral

a oitiva do Advogado-Geral

da

da República, no prazo comum de 5 (cinco) dias,

nos termos do ~ 2° do artigo 5° da Lei nO9.882/99.

Em atendimento
Congresso

à solicitação,

Nacional sustentaram

o Presidente

a improcedência

da República

e o

dos pedidos formulados

na

presente arguição.

o

então

Advogado-Geral
presente

da União

arguição

descumprimento

pelo

da

fundamental

e pelo

argumentado

que "os preceitos constitucionais invocados estão plenamente

da medida

cautelar

de

não

conhecimento

indeferimento

de

manifestou-se

preceito

pleiteada,

tendo

assegurados pelo próprio ordenamento jurídico. espec(ficamente pelo Código
Eleitoral (Lei n° 4.737/65), que regula a propaganda eleitoral e impede a
manipulação de iJiformações e o controle da opinião pública por meio de
empresas de radiodijilsão" (tl. 25 da referida manifestação).

Por sua vez, o Procurador-Geral

da República

opmou

pela

concessão da medida cautelar pleiteada pelo arguente.
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DA NECESSIDADE

FEITOS

SOBRE

SEGURANÇA

O

DE SUSPENSÃO

TEMA

JURÍDICA.

OBJETO

PERIGO

DA

DE TODOS

OS OUTROS

PRESENTE

ARGUIÇÃO.

DE DANO

INVERSO.

PODER

DE

CAUTELA.

Nos termos do que dispõe o ~ 3° do aJ1igo 5° da Lei 9.882/99, ao
examinar

ADPF
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o pedido liminar formulação

li9. ReI. Afil1. Cllmur l/em/es.

na arguição

de descumprimento

de

6

preceito

fundamental,

tribunais a suspensão

essa Suprema

Corte poderá

do andamento

de processos

determinar

aos demais

ou os efeitos judiciais

de

decisões que apresentem relação o objeto da arguição. Confira-se a redação do
referido dispositivo:
"A1'/. 5" () SlIpre/1/o Tribll/1a/ Federa/, 1'01' decis"o da /1/aioria
abso/II/a de sells /1/e/1/bros, poderá de!erirpedida
de /1/edida li/1/i/1ar
/10 argiii""o de de.I'cII/1/pri/1/e/1/ode precei/o.!iou/a/1/e/l/a/.
( ... )

f

3(/ A liminar poderá consistir 110 delermiJlllçiio de lllle iuí:.es ('

'rihlll1l1is .\'uSpendu111 () andumCl1{O de processo ou os e/fá/os de

decisiies jlldiciais.

011 de '1l1a/'1uer oll/ra /1/edida '1l1e apresell1e
(}~ieIO da argüire/o de descumprimento
de
precei/o.!illldm/1e/l/a/, ,\'li/\'{) se decorre/1/es da coisajll/gada:'

relaçllo com a muléria

Nesse sentido, vale registrar que tramitam, em todos os graus de
jurisdição,

diversas ações

tendo por objeto a matéria discutida

1

arguição. A título ilustrativo, mencione-se,
Vara Federal da Seção Judiciária

0023970-18.2015.4.03.6100,

em trâmite perante o .Juizo da 26"

de São Paulo, a Ação Civil Pública na

na qual o Ministério

Público

dentre outros pedidos, o cancelamento

ou a não renovação

permissões.

de radiodifusão

autorizações

outorgados
(Deputado

às empresas

de serviço
requeridas,

na presente

Federal

das concessões.

sonora

e televisão

em razão de titular de mandato eletivo

Federal) ter figurado nos respectivos quadros societários.

liminar formulado

postula,

pelo autor restou indeferido

pelo magistrado

a

O pedido
qllO,

cUJa

decisão foi desafiada por agravo de instrument02.

Sobre o mesmo tema, apontam-se

ainda as seguintes

- 2;\ Vr'ISP; (ii) Ação civil Pública
- 2' VFiPA: e (iii) Ação Civil Pública n" 0023969-33.2015.4.03.6100 - SJiSP

I Cite-se: (i) Ação Civil Pública nO 0023971-03.2015.4.03.6100

40.2016.4.01.3900

~ Disponível em: < I1llo://11'H'll'.iI.\"[J.jll,\',hrl(áruns-fi!derai.\',!>.

ADPf'~n" 3i9, Rei. A/in. Gilmar Mendes.

ações e
n" 27003-

Acesso em: 14/10/2016.
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decisões proferidas

pelo Tribunal

hipóteses semelhantes,

Regional Federal da 3" Região, que, em

houveram por bem suspender

a execução e a outorga

de serviço de radiodifusão:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇA"O CIVIL PÚBLICA.
PARLAMENTAR (DEPUTADO FEDERAL) QUE FIGURA COMO
SÔCIO DE EMPRESA DE RADIODIFUSA"O. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 5-1. INCISO I. ALÍNEA 'A'. DA CONSTlTUlÇA-O
FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
I. A deci."io agravada indeferiu pedido de liminar requerida em
açeJo cid! pública com () escopo de slI.\pender

(J

execução e

(J

outorga

de sen'iro de radiodifilseio. soh o jimdamento de que inexistiria o
periculum in mora necessário

para

li

conce,\',W/O da medida liminar

pretendida.
2. Ofáto de as duas rádios já estarem no ar com uma programareio
destinada ao púhlico da regieio neio é impedimento a que seja
cumprida uma regra constitucional. Neio tem o menor prapósito a
afirmareio do '!ui=o a quo no sentido de que a concesseio da tutela
limÍllllr acaharia por cercear uma jimte de infórmareio e produtos
culturais de conteúdo diversificado à populareio. Isso mio tem
sentido no mlllll/o moderno. em que há grande número defimtes de
iJ?/iJrmuç'iio.inclusive por meio de telefones celulares e da internet,
cl!ia lIcesso é amplo a/é para as pessoas carentes. () que não jJode

haver é o heneplácitojudicial à continuidade de uma ofensa contra
a ordem cOlIStitucional. hase da existéncia do Estado Brasileiro.
3. E"iste ao menos uma norma cOlIStitucional (ar!. 5-1. I. 'a!
aplicável na e.\pécie. declarando que desde a posse os memhros do
Congre,l.t'so Nacional niio podem ,'.,ocr proprielór;os. controladores ou
direlOres de empresas beneficiárias de cOlllratofirmado com pessoa
juridica de direito público. tampouco podem nelas exercerfimreies
remuneradas.

-I. hata-se de incompatibilidade pr"fissional cujo desiderato é
resguardar a honorabilidade da elevadíssima jimreio parlamentar.
regra lrlldic;ona!

em nosso constitucionalismo

po.\'{O ljue já era

\'emilada na CO/l.I'/ituireiode /891 (arts. 23 e 2-1). Na COlIStituireio
de 19-16 o tema era tratado no art. -18. 11. 'a'. e na Constituireio de
/967 cOlIStavado art. 36.
5. O próprio STFjá conheceu do tema. ainda que soh olllro prisma
(o da jálsidade ídeológica cometida por parlamelllar que - para
ocullar a propriedade de emissora de rádio - omitiu sua condíreio
diante da \'edareio prevista no art. 5-1 da Constituireio Federal e no
art. 38. ,U". da Lei n" -1.117/62) quando do julgamento da AI' 530.
Relatora: Min. ROSA IVEBER. Relator p/ Acárd<io Min. ROBERTO
BARROSO. Primeira Turma. julgado em 09/09/20/-/.

ADPF

n° 3i9.

Rei. A/in. Gi/mar Mende.\'.
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6. /'01' /all/as e/ais ra=iies e sobre/udo porque a COlls/i/uiç<lo del'e
ser re.ll'ei/ada COIIIOIÍllica.fimlla de sabrel'h'êllcia cil'ilbula dell/m
do Es/ado Brasileim. a ill/erlocu/lÍria agra\'(lda m/o pode subsis/ir.
pois ela /alllbêlll es/ti a cO/iiiml/ar a Maglla Cor/a.
7. 11'<10hti o que disculir: cOlllra a COlls/i/uiç<lo Federal m/o hti
'direi/os adquiridos', lIem/lexibilblç,;es.
111'111
o decall/ado jei/ill/IO
hrusileiro', Aliás. I1U e.\jJécie, o 'jeilinl1o' (C01110 se l'lIle,. de larll1~ills.
por exelllplo) cOlldu= aos rigores do Direi/o /'ellal. cOlllojá (/\'erbou
a Suprellla Cor/e. A regra cOlls/i/uciollal \'(111'e de\'(' ser cUlllprida li
risca. Sem lergi\'ersaçiies.
8. Exis/elll e\'idell/es fumus boni iuris e perigo lia delllora qualldo a
COIIS/i/lliç<lo Federal ê aril/ada. pois ê urgellle que se repollha a
lIIajes/ade da Carla ,'v/aglla ui/raiada.
9. Recurso pmrido. Agral'Os ill/emos prejudicados.
(AGRA VO
DE
INSTRUMENTO
N"
000288943,2016.4.03.0000/51'.
Relator: Desembargador Federal Johnsom Di
Salvo. Julgamento em 23/09/2016. Publicação em 05/ I0/20 13):

"( ... )

Tra/a-se de agral'O de illS/l'Il11lell/o ill/el11OSlO pelo MINISTÉ'RIO
/'ÚBLlCO FEDERAL cOII/ra decis<lo 'Iue. 1'111aç<lo ch'il pública,
illdeferiu o pedido lilllillar que obje/i\'(l\'(l o callcelalllell/o
da
C011CCsscio/permisstlo/ulIIori=lu.;üO dl) sen';\,o de J"(lllitJd{jllstl() .\'{JlltJra
ou/orgado li corrê Rtidio Me/mpoli/(/}/(/ S'(/}l/is/a Lida !/.1-10 ,I/H=).
ou Slia não rellO\'açüo. caso já esteja \'l!l1dda. em rll=iio do co,.réll
AII/âllio Carlos A/ar/il/.\' Bul/u;es, Ii/ular de lIIallda/o ele/i\'(} de
Depu/ado
Federal, .figurar
elll seu quadm
socie/tirio.
elll
de.\'CO/iiiJrlllidade COIIIa COllsli/uiç<lo Federal.
(,.. )
DECIDO.
O ar/. 5-1. da COlls/i/uiçào Federal, assilll di.I//I;e:
(,,' )

A Con.'difuiçào Federal determina

ainda que a/é mesmo li a!lenu,:lio
empresas seja c0111w1iC{u/a {lO
Congres,\'O lVaciol1l1/ (arl. 222 ..~' j(). () que ales/a li gnll.jdllde
da
situaçiio descrita no.f.,'autos: e mais ainda. a I.ei Alaior ,~/irma
competir ao Poder é\-ecutin) o outorga e reJ1()\'lIç'tlOda conces.\'£/o.
permissiio e lJutori::aç'tlo para o serriç'o de radiod(lit.\'£/o sonora e de
sons e imagens (art. 223, "copu/"). e que o Congresso Nacional
apreciará o a/o no pra::o do art. 6./ .. ,"3" ]/1 e ./0. a contar do
recebimento da mensagem ( .,,'/0). asse\'erando ainda no .,"]0. do
mesmo disposi/iro legal que ".11 não reno\'aç'iio dll conccssi/o ou
permissiio depC!nderá de ap1"lJl'lIç'{/O
de. no mínimo. dois 'Iuin/os do
Congresso A'aciol1a/. em \'o/açtlo nominal.
Como é hem de \'er. a redaçiio cons/i/ucional é expressa. in,~/{I.\'/ú\'(!1
do con/role

ADPF

11"

3i9. Rei. Mil/. Gilmar ;\temles.

societário

de

tais

<)

e inteiramente aplicút'el à espécie. Trata-se de incompatihilidade
,w(!lissional. gerando verdadeiro envolvimento de interesses
suhalternos. entre o sócio proprietário de empresa conces.,..huuíria
de rádio e lelevislio com membro il1legral7le de jilllçlio do Eslado
encarregada de exercer o controle legislativo des.....
as conces.wJes.
autori~ariJes e permis.wJes,
() práprio c. STF. l7ojulgamel7lO da Açlio Pellal 53IJ. dec/aroullue a
C()llcessiio ou permissiio para a explorarclo de Se'Tiros de
radiodtlilstJo a parlamentar ou a empresa dirigida ou pertencente a
parlamentar viola as proihiriJes constitucionais e legais.
Nesse caso. li Suprema Corte assentou a prútica de um crime de.fálso
comelido por um Depulado Federal com base l7ajillsilica,'lio do
contrato social de empresa delentora de permis.w/o para a
e"l'loraçlio de selTiço de radiodilil.wlo sOllOra em ji'eq/l(;lIcill
modulada. 170 qual a jillsilicaçlio jili reali::ada para omil ir a
ClJlldiçlio de sácio do parlamelllar federal. dial7le da \'Cdaçlio
prcvislll 11001'1. 5./ da COllslillliçlio Federal.
qual "'lO alClJllça
apenas COl1lratos./irmadospelos ,)()Iiricos como pes.w)as./isicas. mos
lambém os col1lralos jirmados por pessoas jurídicas das quais
participem os políticos como sá cios e a Administrarclo como um
Iodo.
ATo caso dos autos. a siluaçclo dos agravados encol1lru-se em
desacordo com o 01'1. 5./. illciso I. alíl7ea '0'. da COII.I'Iiluiçlio
Federal. além dos princípios constitucionais (Iue regem (/
admillisll'llçlio pública. da impessoalidade. moralidade e i.\'lIIlOmia.
ATeioé possível que o árgüo incumhido ela dejesa dos interesses c/a
sociedade seja coarlado l7essa busca pela legalidlllle. moralidade e
transparência, mesmo (Iue a ilegal atuarclo se ahrigue soh o mon/o
de pessoajurídíca críada em e\'idel1leji,{///lle ti lei.
Al7le o e.I/JOs/o.cOl/cedo a alllecipaçtia da lulela recunal requerida,
para que seja sml'el/sa a execuçtio do serl'Íço de radiodifu.wio
sOl/ora da Rádio IIJelrtJpo/ilal/u Sal/li.I'la LIda e lfue a UI/itio se
abMel/l1l/de cal/ceder I/O!'as oulorgas de serl'Íço de radiodijilSlio ti
Rádio Melropolilal/a Salllisla Lllla ...

°

(AGRA VO
DE
INSTRUMENTO
86.2016.4.03.0000/SP.
Relator: Desembargador
Saraiva. Julgamento em 16/08/2016: gril()u-se).

De registrar que, além das ações judiciais
ainda, no âmbito do Ministério
tratando justamente
tmagens

ADPF

11"

a

acima referidas, existe

Público Federal, procedimentos

da concessâo de outorgas de radiodifusão

políticos,

inclusive

379. Rei. ,\fin. Gilmar Mendes.

com

expedição

N°
0002912Federal Marcelo

de

preliminares
e ou de sons e

recomendações

a

10

parlamentares

no sentido da exclusão do quadro societário de pessoas jurídicas

titulares da outorga. Tal fato reforça a necessidade de concessão da medida ora
pleiteada.

Conforme se veritica, a insegurança jurídica que se materializa em
âmbito

nacional

contraditórias

-

tendo

em

vista

a existência

- revela a urgente necessidade

de decisões

judiciais

de se atribuir uniformização

ao

tema.

Nesse sentido, valioso o magistério do Ministro Gilmar Mendes'.
ao comentar os dispositivos

da Lei 9.882/99 sub examine. quando acrescenta

que "co/ifere-se, assim, ao Tribunal, um poder cautelar expressivo, destil/ado

a impedir a cOI/.w/idaçlio de situaç(jes cOl/tra a possível decislio defil/itiva que
venlta a ser tomada." Sob outro ângulo, somente tal providência será apta "a
solver a controvérsia constitucional relevante de forma

ampla, geral e

imediata". (ADPF nO 33, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Julgamento
07/12/2005,

em

Publicação em 27/10/2006; grifou-se).

Por ocasião

do julgamento

da ADPF

nO 101, entre outras,

a

Ministra Cármen Lúcia, relatora, ponderou o seguinte: "Multiplicidade de ações

judiciais, nos diversos graus de jurisdição, nas quais se têm interpretaçües e
deciSljes divergel/tes sobre a matéria situaçlio de il/segural/ça jurídica
acrescida da ausêl/cia de outro meio processual hábil para solucionar a
polêmica pendente" (ADPF n° 10 I, Relatora: Ministra Cármen Lúcia. Órgão
Julgador:

Tribunal

Pleno,

Julgamento

-~~-tEI"DES. Gilmar F~rrcira. Arg;uição de descumprimento
2007. p. 124.

ADPF

1/"

379. ReI. A/in. Gilmar Alendes.

em

24/06/2009.

de preceito

fundamental.

Publicação

em

São Paulo: Saraiva.

11

04/06/20 12; grifou-se).

Daí a importância dessa Suprema Corte, com fundamento no poder
cautelar
processos

constante

da legislação

em andamento

de regência,

determinar

de modo a conferir,

a suspensão

até deliberação

dos

definitiva,

a

segurança jurídica que a presente situação requer.

111 - PEDIDO

Ante o exposto, a fim de se evitar decisões contraditórias
tema tão relevante,

primando-se

pela segurança

jurídica,

acerca

o Presidente

da

República requer a suspensão do andamento de todos os processos e de decisões
judiciais

que apresentem

descumprimento

relação

julgamento

com a matéria

objeto

da arguição

de

final.

Nesses termos, pede deferimento.

Brasília,

10 de outubro

de 2016.

GRACE MARIA FE~ES
Advogada-Geral

.MENDONÇA
da União

~.A~J2~
ISADORA MARIA B. R. CARTAXO DE ARRUDA
Advogada da União
Secretária-Geral de Contencioso

ADI'F

n° 379, ReI. A/in. Ui/mur

,Hem/e.",

12

