EXCELENTÍSSIMA SRA. MINISTRA ROSA WEBER, RELATORA DA
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
Nº 442.

CRIOLA, associação civil feminista, anti-racista e anti-homofóbica, sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 73.514.044/0001-03, sediada na Avenida Presidente
Vargas, nº 482, sobreloja 203, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20071-000, por meio de sua
advogada abaixo assinada (procuração em anexo), vem requerer habilitação na condição
de AMICUS CURIAE e a posterior juntada de memoriais nos autos da AÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N° 442 proposta pelo
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL, pelos fatos e fundamentos que passa a
apresentar:

I. DA INTERVENÇÃO PROCESSUAL E RELEVÂNCIA DA MATÉRIA
Preliminarmente, cabe salientar que instituto do amicus curiae é reconhecido na
legislação nacional de ações constitucionais pelas Leis nº. 9.868/99 e 9.882/99, que
permitem a intervenção de terceiros em casos de controle abstrato de constitucionalidade de
modo a assistir ao Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de apresentação de
informações relevantes para o caso, democratizando, assim, debates constitucionais. Sua
admissibilidade respalda-se nos artigos 6°, §2°, da Lei n° 9.882 c/c §2° do artigo 7° da Lei
n° 9.868, que preveem de maneira inequívoca a possibilidade de entidades da sociedade civil
participarem nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, nos seguintes
termos:

Lei n° 9.868 de 1999
“Art. 7° (...)
§2° O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade
dos postulantes, poderá por despacho irrecorrível, admitir, observando o
prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos e
entidades”
Lei n° 9.882 de 1999
“Art. 6° (...)
§ 2° Poderão ser autorizadas, a critério do relator, sustentação oral e
juntada de memoriais, por requerimento dos interessados no processo.”

Nas ações de descumprimento de preceito fundamental, ainda que a Lei não fale
expressamente na figura do amicus curiae, sua admissão é possível, considerando sua clara
feição de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, inclusive com seus mesmos
efeitos (erga omnes e vinculantes). Portanto, resta evidente a aplicação por analogia no art. 7º
do § 2º, da Lei 9.868/99. Neste sentido, a participação de entidades de classe ou outros
órgãos representativos de segmentos sociais nesta ADPF se coaduna com a relevância da
matéria debatida na presente ação e possibilita o cumprimento do propósito deste instituto:
democratizar o julgamento de processos, através da participação da sociedade civil, que é a
destinatária da decisão. Desta forma, argumentos embasados em novos elementos e
perspectivas poderão contribuir para o julgamento do caso, permitindo uma análise de todas
as dimensões envolvidas e suas consequências.
É com base no reconhecimento da importância desta participação social que Novo
Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) amplia a intervenção do amicus curiae em
todas as formas processuais e tipos de procedimento, podendo ser apresentado com finalidade
colaborativa tanto a órgão colegiado como, até mesmo, a juízo singular. Assim, estipula o
art. 138 do referido Código que:
“O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade
do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá,
por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem
pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural
ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade
adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.”

Considerando que um dos critérios para admissão de intervenção de terceiros como
amicus curiae é a relevância da matéria em análise, é preciso dizer que o tema dos direitos
reprodutivos – em especial o direito ao aborto, em debate nesta presente ação – tem tamanha
relevância social que recomendam-se que os fundamentos e motivações para sua decisão
incluam a participação de organizações da sociedade civil, especialistas e conselhos
profissionais para que contribuam com diferentes informações e argumentos para o caso.
O enfoque aos direitos reprodutivos das mulheres negras, que a peticionária
visa apresentar nesta ação, é fundamental para o mérito da questão e pode ainda
representar um instrumento hábil para compor a reparação, em certo âmbito, às
enormes desigualdades raciais, sexuais, sociais e econômicas às quais as mulheres
negras são historicamente submetidas.
A perspectiva racial e de gênero que a peticionária pretende aportar ao julgamento
da causa, justifica-se inicialmente por duas claras dimensões de saúde pública que,
resumidamente, apresentam-se a seguir:
(i) Mortalidade Materna: o Brasil, desde 2000, é signatário das metas dos Objetivos do
Desenvolvimento do Milênio (ODM) para 2015, dentre as quais se projetou a Mortalidade
Materna (MM) alcançar 35/ 100 mil Nascidos Vivos (NV)1 até esse ano. Em 2004 foi
firmado no país o “Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal” 2. Embora, o
Brasil, no período entre 1990 e 2012, a Mortalidade Materna (MM) tenha ocorrido queda
proporcional relativa de 57,3%, acompanhada de queda proporcional por causas obstétricas
diretas3, houve aumento proporcional das causas obstétricas indiretas. 4 Por isso, é
importante destacar que a mortalidade materna é uma iniquidade em saúde, pois vem
ocorrendo sistematicamente, conforme apontam os dados epidemiológicos, e ainda não foi
erradicada nem mesmo alcançou níveis toleráveis através das políticas desenvolvidas nesse
campo. Portanto, trata-se de uma ineficiência, que ocorre apesar de o Brasil ter assumido o
compromisso em diminuir a taxa até 35 mortes por 100 mil nascidos até 2015, não obteve
êxito, mesmo a erradicação sendo tratada como um objetivo em todo o mundo. As
principais vítimas desse processo são as mulheres negras, representando mais de 62,8% da

http://www.odmbrasil.gov.br/os-objetivos-de-desenvolvimento-do-milenio
http://www.redeblh.fiocruz.br/media/pactopsfinfo22.pdf
3 Ocorrências específicas do período gravídico puerperal
4 Morbidade pré-existentes, agravadas pelo período gravídico puerperal
1
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mortalidade materna contra 34% da mortalidade entre mães brancas 5. A morte de mulheres
negras persiste superior a de mulheres brancas devido à causas obstétricas diretas como,
por exemplo, o aborto. Além de superior, destacamos que o número de mortes maternas
provocadas por intercorrências vem diminuindo entre as mulheres brancas e aumentando
entre as negras. Por aborto, a morte de mulheres brancas caiu de 39 para 15 por 100 mil
partos. Entre negras, aumentou de 34 para 516.
Diante do apresentado, observamos que a categoria racial no debate de direitos humanos sexuais
e reprodutivos não consiste apenas em um ponto secundário a ser abordado, mas em fator central
que determina a maior incidência ou não de morbimortalidade materna. Desta forma, resta
demonstrada que a relevância da matéria se dá precipuamente no que diz respeito às mulheres
negras. Apresenta-se, portanto, premente que a perspectiva racial seja avaliada e compreendida pelo
debate público em sede da presente ação de descumprimento de preceito fundamental.
(ii) Mortalidade de mulheres negras por abortamento: a pesquisa sobre aborto realizada
pelo Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 7 mostra que,
ao proceder ao aborto, mulheres negras têm pelo menos duas vezes mais chances de morrer
do que mulheres brancas, uma vez que, além de não possuir recursos para realizar um
procedimento abortivo com segurança, muitas vezes sofrem negligência, descaso e
julgamentos por parte dos profissionais do sistema público de saúde.
Não é demasiado informar que as mulheres negras compõem mais de 26,5% do total da
população brasileira, segundo o censo 20108 e, com restou resumidamente demonstrado nos dados
acima expostos, são elas as principais atingidas pela vulneração e problemas relacionados aos direitos
sexuais e reprodutivos.

Por fim, registre-se que o art. 131, § 3º do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal, permite a sustentação oral daqueles que, na qualidade de terceiro interveniente,
ingressam no processo, para fins de auxílio no decisium. Oportunidade que pretende ser
Brasil. Presidência da República. Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM). Relatório Anual
Socioeconômico da Mulher. 1ª. Impressão. Brasília, SPM, março de 2015, p31 e 36.
6 Informações disponíveis em:
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/489786-MORTALIDADEMATERNA-ENTRE-NEGRAS-AUMENTOU-NO-BRASIL.html
7 Relatório do Seminário “Mortalidade Materna e Direitos Humanos no Brasil”, 27 e 28 de maio de 2009.
Comissão de Cidadania e Reprodução – CCR, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento.
http://www.ccr.org.br/uploads/noticias/semin%E1rio%20mortalidade%20materna.pdf
8 Mais da metade da população brasileira (53%) é negra e as mulheres negras somavam mais de 50 milhões de
pessoas: 26,5% da população total, segundo o censo 2010 - BRASIL. INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Características da população e dos domicílios: resultados do
universo. Censo Demográfico. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.
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aproveitada pela peticionária, mesmo antes de serem apresentados os memoriais, que
poderão ser entregues posteriormente, não deixando assim de cumprir com a sua finalidade
de clarificar as questões desta demanda que serão suscitadas na sustentação oral.
Neste sentido a aceitação da manifestação de interessados em processos objetivos
traz ínsita a ideia de que a interpretação Constitucional deve ser aberta e plural. É nesse
contexto que se requer a análise da presente petição. A organização CRIOLA tem muito a
contribuir na discussão sobre a não recepção parcial dos artigos 124 e 126 do Código Penal
(Decreto-Lei nº 2848), com vistas a excluir do seu âmbito de incidência a interrupção da
gestação realizada nas primeiras 12 semanas, por violar direitos constitucionais das
mulheres, de acordo com a afirmação e respeito aos direitos humanos e direitos
reprodutivos.

II.

DA

ASSESSORIA

JURÍDICA

DO

NÚCLEO

DE

PRÁTICA

JURÍDICA

DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO)
A representação judicial de CRIOLA nestes autos será realizada pelo Núcleo de Prática
Jurídica da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (NPJur/UNIRIO). O Núcleo é o local
de realização do estágio curricular supervisionado do curso de graduação em Direito da UNIRIO.
Seu objetivo é desenvolver atividades de prática jurídica que capacitem os alunos a intervir de forma
qualificada na discussão dos temas centrais do Direito brasileiro contemporâneo e em áreas de
grande relevância social. Contribui, portanto, para a formação de profissionais capazes de refletir
criticamente sobre sua atuação e promover mudanças importantes na sociedade.
O ensino da Prática Jurídica está relacionado ao Projeto de Extensão intitulado Assistência
Jurídica Gratuita, onde os alunos e bolsistas são orientados para a prática da advocacia em Direitos
Humanos. É, também, função do NPJur/UNIRIO contribuir para uma pedagogia dos direitos
fundamentais, estimulando os alunos à reflexão crítica sobre os valores do Estado Democrático de
Direito, e sua contribuição para a construção de uma sociedade mais igualitária, justa e solidária. Por
esse motivo estamos patrocinando os interesses da organização CRIOLA nos autos da ADPF nº 442
e o futuro memorial de amicus curiae, que assim como esta petição, será elaborado por um grupo de
alunos e alunas da graduação em Direito, supervisionados pela professora que subscreve esta. Neste
trabalho em equipe os alunos são capacitados tecnicamente e estimulados para um futuro exercício
profissional compromissado com a defesa e valorização dos direitos fundamentais.

III. DA REPRESENTATIVIDADE DA ORGANIZAÇÃO PETICIONÁRIA
Criola é uma organização da sociedade civil fundada em 1992 e conduzida por mulheres
negras. Atua na defesa e promoção de direitos das mulheres, jovens e meninas negras em uma
perspectiva integrada e transversal. Possui como missão institucional instrumentalizar mulheres,
adolescentes e meninas negras para ações de combate ao racismo, ao sexismo e à lesbofobia e, assim,
proporcionar melhoria nas condições de vida da população negra. 9
A peticionária possui dentre seus objetivos incrementar a pressão política sobre governos e
demais instâncias públicas pela efetivação de direitos, particularmente o direito à saúde, o acesso à
justiça e à equidade de raça, gênero e orientação sexual.
Estes objetivos abrangem a defesa dos Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos das
mulheres negras e se evidenciam no artigo 2º de seu estatuto (documento anexo). Onde destacam-se
os seguintes itens: o combate à discriminação das mulheres, em particular de mulheres negras (item
1); a promoção da conscientização da ética, da cidadania, dos Direitos Humanos visando a redução de
barreiras sociais que obstam o desenvolvimento das mulheres e em especial das mulheres negras
(item 4); representar judicialmente, ou extrajudicialmente, seus associados e/ou seus beneficiários,
diretos ou indiretos, em virtude de seus projetos (item 10).
Destaca-se o trabalho desenvolvido pela organização voltado para a saúde da mulher negra
e para a redução da mortalidade materna 10 que, como pode ser visto, se coaduna com as atuais
demandas de ação.
A peticionária integra historicamente organismos de participação democrática, atuação que
estende-se desde o Conselho Distrital de Saúde do centro da cidade do Rio de Janeiro, o Comitê

9

http://criola.org.br/

A organização também anunciou, em 28 de maio (Dia Internacional de Luta Pela Saúde da Mulher e o Dia
Nacional de Redução de Mortalidade Materna) do presente ano, o lançamento de uma campanha de
conscientização, que aconteceu durante os meses de maio e julho, sobre os direitos da mulher à vida e saúde,
com ênfase nos direitos sexuais e reprodutivos, ao parto e pós-parto seguros, sadios, humanizados e livres de
racismo ou qualquer outra forma de discriminação, por meio de um relatório e postais eletrônicos que foram
divulgados em suas redes sociais. Tal ação teve como embasamento as diretrizes traçadas pela ONU para o que
Brasil desse maior ênfase no trabalho de redução da alta taxa de mortalidade materna do país. Disponível em:
https://nacoesunidas.org/unfpa-e-criola-lancam-campanha-em-defesa-da-vida-e-da-saude-das-mulheresnegras/
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Municipal de Prevenção e Controle da Mortalidade Materna do Rio de Janeiro 11 e o Comitê Técnico
da Saúde da População Negra do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro 12, o
Conselho de Estado de Saúde do Rio de Janeiro até o Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social, vinculado à Presidência da República e o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade
Racial, vinculado à SEPPIR13 e o Conselho Nacional de Saúde. Ainda, assim, passando por uma série
de diferentes organismos de negociação com gestores e monitoramento de políticas em temas como
juventude, direitos humanos, HIV/AIDS entre outros.
Também atuou como secretaria executiva da Articulação de Organizações de Mulheres
Negras Brasileiras, que reúne organizações de todas as regiões do país, ao mesmo tempo que
dinamiza uma rede metropolitana de grupos comunitários de mulheres negras reunidas em torno das
políticas de saúde. Verifica-se, portanto, que o trabalho realizado pela peticionária guarda
semelhança, ainda que em diferentes intensidades, à gama de demandas em que as mulheres
negras e suas organizações necessitam responder atualmente.
Sua ação, ancorada nos temas relacionados às políticas públicas de saúde, implica também
em analisar e o Sistema Único de Saúde e as suas deficiências de acessibilidade da população negra e
das mulheres negras. Esta iniciativa enfrenta o desafio da formulação de propostas e indicadores
específicos capazes de responder às necessidades e direitos das mulheres negras. O valor basilar da
peticionária é a busca pela instrumentalização de mulheres negras para a luta por seus direitos, o que
por si só já demonstra o ímpeto de contribuir para alterar as condições sociais e jurídicas lesivas a
que são submetidas.
Somando-se ao fato de que, no Brasil, as mulheres negras geralmente são de baixa
escolaridade, possuem subempregos, moram em áreas periféricas e não são contempladas pelo
Sistema único de Saúde, fica nítido que é de extrema importância uma instituição para representar os
interesses da classe que mais sofre com problemas relacionados aos direitos sexuais e reprodutivos e
que, desde há muito tempo, está à margem do Estado Democrático de Direito tutelado em nosso
ordenamento jurídico.
Por tudo isso, a representatividade social da peticionária sobre a temática em questão e seu
potencial de incidência para o processo de convicção judicial, com intuito de ampliar as dimensões de

11Resolução

da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro Nº 2858 DE 22 DE MARÇO DE 2016
(https://seguro.mprj.mp.br/documents/10227/14335586/resolucao_sms_n_2858_de_22_de_marco_de_2016.
pdf)
12 RESOLUÇÃO SES Nº 375 DE 04 DE JULHO DE 2012
http://old.cremerj.org.br/legislacao/detalhes.php?id=973&item=3
13 http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-afirmativas

análise do fato social a ser informado no procedimento do controle constitucional, por si só já
caracterizam justificativa suficiente a explicar sua aderência ao tema em debate.
Diante o exposto, resta evidente que a peticionária detém a justificativa para agir como
amicus curiae na ADPF 442, levando em consideração a sua finalidade de desenvolver ações para
defender as mulheres, grupo integralmente interessado na discussão da presente ação e seu ativismo
na demanda por políticas públicas em prol da dignidade e da saúde da mulher, em particular da
mulher negra.

IV. A RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO DE CRIOLA AO JULGAMENTO DA CAUSA
Verifica-se que o histórico e atributos da peticionária na defesa dos direitos das mulheres
negras, considera-se não apenas legítima para atuação, mas, também, capaz de contribuir para o
debate da matéria, fornecendo elementos ou informações úteis e necessárias para o proferimento de
uma melhor decisão jurisdicional. Sua contribuição trará ao processo as perspectivas racial, de
gênero e de direitos humanos e justiça reprodutiva até então negligenciadas na lide.
Vale aqui lembrar que até 1888 o Brasil vivia em um regime de escravidão – o último país a
abolir tal prática na américa – fazendo com que a pessoa negra não fosse considerada sujeito de
direito durante um longo período de tempo da história brasileira. No que diz respeito às mulheres
negras, além da expropriação da subjetividade pela exploração em razão do trabalho involuntário e
tortura física, estas foram submetidas a estupros e outras práticas de abusos sexuais.
Outrossim, sobre direitos humanos da população preta e parda em diáspora brasileira,
devemos destacar que mesmo pós abolição da escravatura, permaneceram e refinaram os processos
de desumanização da pessoa negra, em especial das mulheres negras 14. Desde o início do século XX,
até o auge nas recentes décadas de 1970 e 1980, as políticas de controle de natalidade tiveram como
foco as mulheres negras. Estas não eram compreendidas como sujeitos de direito e sim como corpos
a serem controlados e contidos. Fundamentando, o Estado, ao criar diversas ações legais na segunda
metade do século XX, pôs em prática uma política eugênica de esterilização das mulheres negras
para diminuir a natalidade sob o subterfúgio de controle da miséria.

OLIVEIRA, Rayane Noronha. O aborto no Brasil: análise das audiências públicas do Senado Federal (20152016). Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Departamento de Sociologia, Universidade de Brasília, Brasília,
2017, 153f.
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O tema do aborto, portanto, não é um tema simples para as mulheres negras deste país.
Está atrelado à historicidade, às subjetividades, às estruturas sociais e às especificidades da
diversidade de mulheres existentes. É um direito indissociável do direito à maternidade, já que as
práticas de esterilização forçada foram amplamente usadas aqui com o intuito de diminuir o
contingente de negros e pobres. Segundo dados da Population Council, no ano de 1990, 69% das
mulheres brasileiras utilizavam algum método contraceptivo e, dentro deste total, 43,9% já estavam
esterilizadas. Separados por região, os dados mostram que no Nordeste, região com grande
contingente de população negra, em 1991 a esterilização já ocorria em 62,9% das mulheres que
utilizavam algum método contraceptivo 15.
Com estes dados alarmantes, no início da década de 90 organizações de mulheres negras de
todo o país lançaram a campanha nacional contra a esterilização em massa, com o slogan
“Esterilização de Mulheres Negras: do Controle da Natalidade ao Genocídio do Povo Negro”, sob a
liderança do Programa de Mulheres do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas do Rio
de Janeiro, que denunciava o racismo das iniciativas de controle populacional e planejamento
familiar16. Este foi um marco político que resultou na criação da CPI da Esterilização, uma Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito (CPI) instaurada pelo Congresso Nacional Brasileiro no ano de
1991. Naquela ocasião constatou-se haver prestação inadequada dos serviços oferecidos pelas
instituições privadas financiadoras de métodos contraceptivos (inclusive os irreversíveis),
principalmente nas regiões mais pobres do país 17.
Pelo histórico de eugenia e políticas de esterilização, é preciso observar a temática do
direito ao aborto pela perspectiva articulada entre as opressões de raça e gênero, até mesmo
para que compreendamos que o controle dos corpos femininos é diverso sobre mulheres brancas e
negras. Quanto a estas, incide a ingerência estatal na escolha reprodutiva de ter, mas também de não
ter filhas e filhos.
Pelo exposto, são necessários o adensamento e a ampliação do debate sobre aborto. A
autonomia e a autodeterminação da saúde sexual e reprodutiva das mulheres negras necessita ser
debatida tanto individualmente, quanto englobando as subjetividades e o contexto coletivo no qual
estão inseridas.
É premente que o Estado atue nas iniquidades garantindo a justiça social para estas
mulheres. Portanto, garantir a autonomia que resulta na decisão ao aborto é também falar sobre
ROLAND, Edna. Direitos Reprodutivos e Racismo no Brasil. Revista Estudos Feministas, n. 506, ano. 3. Rio
de Janeiro, 1995.
16 WERNECK, Jurema. Ou belo ou o puro? Racismo, eugenia e novas (bio) tecnologias.UNFPA, 2010.
17 VENTURA, Mirian. Direitos Reprodutivos no Brasil. 3. Ed. Brasília, UNFPA, 2010.
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Justiça Reprodutiva.

Este conceito articula-se com o cunhado nos Estados Unidos, após a

Conferência sobre População e Desenvolvimento de Cairo, na National Prochoice Conference for the
Black Women's Caucus em 1994, em um desafio de conciliar justiça social e saúde reprodutiva frente
às disparidades sociais vivenciadas pelas mulheres negras e outras mulheres em situações
vulnerabilizadas. Busca abordar a realidade social da desigualdade como central para as disparidades
as quais mulheres são submetidas para controlar seu próprio planejamento reprodutivo. Esta
abordagem inclui os apoios sociais necessários para que as decisões individuais sejam perfeitamente
realizadas e também inclui obrigações governamentais para proteger os direitos humanos das
mulheres.18
Assim, o direito à escolha pelo planejamento reprodutivo não prescinde a exigência por
prestações efetivas de justiça distributiva e promocional, que sejam para a redução de desigualdades
socioeconômicas no acesso, atendimento e permanência no sistema de saúde - inclusive no que diz
respeito à efetivação do direito ao aborto.

VI. PEDIDOS
Por todo o exposto, CRIOLA requer que sejam deferidos os seguintes pedidos:
1. Sejam admitidas suas participações como amici curiae nos autos da ADPF nº 442;
2. Sendo deferido o pedido de habilitação, requer seja aberto prazo a estas postulantes para
apresentar razões, a fim de que sejam analisados os elementos jurídicos da matéria posta em
julgamento, nos termos do artigo 7º, § 2º, da Lei 9.868/99;
3. Seja assegurada a possibilidade de sustentação oral de seus argumentos em Plenário,
consoante o art. 131, § 3º do Regimento Interno desta Suprema Corte, por representante que
oportunamente será indicado quando do julgamento do feito;
4. Além de requererem a sustentação oral, estes requerem, em razão do iminente julgamento
desta ação, a possibilidade de ocorrer a sustentação oral antes de serem apresentados os
memoriais, que serão entregues posteriormente por esses requerentes;
5. Sejam os postulantes intimados, por meio de sua advogada, de todos os atos do processo.
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