Excelentíssima Ministra Presidente do Supremo Tribunal Federal – Brasília – DF

Ref. ADPF 442
AGRAVO INTERNO
Relatora: Ministra Rosa Weber

O IDVF – INSTITUTO DE DEFESA DA VIDA E DA FAMÍLIA, admitido amicus
curiae, cado 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 AGRAVO INTERNO, nos termos do artigo 1.021 e seguintes
do Código de Processo Civil, pelo malferimento de normas constitucionais e
raconstitucionais, cujas razões de Direito serão capituladas e expostas nas páginas
impressas seguintes.
Os agravantes requerem o recebimento do Agravo Interno, o seu
processamento e o reexame da decisão proferida.
Por Justiça!
P. deferimento.
De Guarulhos para Brasília, 06 de julho 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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Supremo Tribunal Federal
Proc. ADPF 442
Agravante: IDFV – Instituto de Defesa da Vida e Família
Advogados: João Carlos Biagini - OABSP 74868
Embargados:
Partes

Advogados

Amicus
Curiae

Habilitação /advogado(a)

001 - PSOL – Partido Socialista e
Liberdade

002 – Dra. Luciana Boiteaux – OAB/RJ 90.503

008 - PSC – Partido Social Cristão

009 – Dr. Antonio Oliboni – OAB/RJ 58.881

Admitido

017 - UJUCASP – União dos Juristas
Católicos de São Paulo

018 – Dr. Angela Gandra da Silva Martins – OAB/SP
11.178

Admitida

Dra. Angela Gandra da
Silva Martins

023/ 102- IDFV – Instituto de Defesa da
Família e da Vida

João Carlos Biagini – OAB/SP 74.868

Admitido

Discriminado

032 - Senado Federal

Dr. Edvaldo Fernandes da Silva – OAB/DF 19.233;
Dr. Fernando Cesar Cunha; Alberto Cascais

030/50 - Advocacia Geral da União

Dra. Raquel Barbosa de Albuquerque; Dra. Célia
Cavalcanti Ribeiro

037 - Câmara dos Deputados

Dep. Rodrigo Maia

038 - Human Rights Watch – SP

39 - Dra. Martha Ysis Ribeiro Cabral – OAB/PB
21.513

Dra. Verónica Undurraga
e Dra. Amanda M. Klasing

044/74 - ANAJURE – Associação Nacional
de Juristas Evangélicos – DF

45 - Dr. Thiago Rafael Vieira – OAB/RS 58.257,
OAB/SC 38.669 e OAB/PR 71.141; Dr. Jean
Marques Regina – OAB/RS 59.445, OAB/SP
370.335 e Vieira & Regina Sociedade de Advogados
OAB/RS 3.008

Edna Vasconcelos Zilli

062 – Congresso Nacional – Frente
Parlamentar da Vida e Família-DF

63 – Dr. Walter de Paula Silva – OAB/GO 10.625 e
DR. Paulo Fernando Melo da Costa – OAB/DF
19.772

Solicitação de indicação
posterior de expositor

067/322 – Procuradoria Estado de
Sergipe – SE

67 - Dr. André Luís Santos Meira – OAB/SE 423-A e
DR. José Paulo Leão Veloso Silva – OAB/SE 4048

José Paulo Leão Veloso
Silva

069 - CNBB – Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil- DF

70 - Dr. Hugo José Sarubbi Cysneiros de Oliveira –
OAB/DF 16.319; Dr Mateus Gonçalves Borba
Assunção – OAB/DF 36.586; Dr. Lucas Furtado de
Vasconcelos Maia – OAB/DF 35.229; Emmanuel
Maurício Teixeira de Queiroz – OAB/DF 15.762;
Vanessa Martins de Souza – OAB/DF 17.446; João
Paulo Amaral Rodrigues – OAB/DF 24.867; Vera
Maria Barbosa Costa – OAB/DF 17.697

Dom Ricardo Hoerpers e
Padre José Eduardo de
Oliveira e Silva

078 - Estado de São Paulo – NUDEM-SP

78 – Dra. Ana Rita Souza Prata; Dra Yasmin de
Oliveira Mercadante Pestana; Dra. Paula Sant’Anna
Machado de Souza; Dra Eloísa Machado de
Almeida – OAB/SP 201.790

Ana Rita Souza Prata
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080 - Conselho Regional de Psicologia de
São Paulo-SP

81 - Dr. Paulo Hamilton Siqueira Junior – OAB/SP
130.623; Dr. Marcelo Reina Filho – OAB/SP
235.049; Dr. Fábio Cesar Guarizi – OAB/SP
218.591; Dra. Renata Parada Reina Villarinho –
OAB/SP 282.386; Dra. Elisangela Costa da Rosa –
OAB/SP 316.733

084/204 - ADIRA – Associação Nacional
Cidadania pela Vida

84 - Dr. José Miranda de Siqueira - – OAB/DF
10.332

Dra. Lenise Ap. Martins
Garcia

093 - IBCCRIM-Instituto Brasileiro de
Ciências Criminais-SP

94 – Dr. Cristiano Avila Maronna – OAB/SP
122.486; Dr. Mauricio Stegemann Dieter – OAB/PR
40.855; Dr. Thiago Bottino Amaral – OAB/RJ
102.312; Dr. Antônio Pedro Melchior Marques
Pinto – OAB/RJ 154653; Dr. Ricardo Jacobsen
Gloeckner – OAB/SP 70395; Dr. Alaor Leite –
OAB/PR 50.801; Dr. Caio Patrício de Almeida –
OAB/PR 72.429; Dr. Lucas da Silveira Sada –
OAB/RJ 178.408; Taiguara Líbano Soares e Souza –
OAB/RJ 167.727 e Débora Nachmanowicz –
OAB/SP 389.553

Dra. Eleonora Rangel
Nacif

104 - Católicas pelo Direito de DecidirSP

105 – Dra. Carolina Rosa Gargiulo – OAB/SP
330.179-B

Dra. Maria José F. Rosado
Nunes

110/114 - CLADEM – Comitê Latino
Americano/Caribe de Defesa dos
Direitos da Mulher-RS

111 – Dra. Soraia da Rosa Mendes – OAB/RS
41.618; Dra. Rubia ABS da Cruz – OAB/RS 40.946;
Dra. Priscila Akemi Beltrame – OAB/SP 158.152

116 – USP – Núcleo de Prática Jurídica Centro Acadêmico Onze de Agosto /
Coletivo Dandara-SP

117 - Dra. Lívia Gil Guimarães – OAB/SP 329.790

Dra. Janaína Paschoal

116 – USP – Núcleo de Prática Jurídica Centro Acadêmico Onze de Agosto /
Coletivo Dandara-SP

117 - Dra. Lívia Gil Guimarães – OAB/SP 329.790

Dra. Janaína Paschoal

120 - SBGM – Sociedade Brasileira de
Genética Médica-RS

121 – Dr. Marcelo de Almeida – OAB/SP 243.732

128 - CONECTAS – Direitos Humanos e
ITTC Instituto Terra e Cidadania-SP

129 – Marcos Roberto Fuchs – OAB/SP 101.663;
Rafael Carlsson Gaudio Custódio – OAB/SP
262.284; Henrique Hollunder Apolinario de Souza –
OAB/SP 388.267; João Paulo de Godoy – OAB/SP
365.922

Isabela Nogueira

137 - ABA – Associação Brasileira de
Antropologia-DF

138 – Dra. Luna Borges Pereira Santos - – OAB/DF
44131

Dra. Lia Zanotta e Dra.
Maria Porto

144 - Conselho Regional de Psicologia-DF

144 - Dra. Mariana Kreimer Caetano Melucci - –
OAB/DF 25557

146 - ABRASCO – Associação Brasileira
de Saúde Coletiva

147 – Dra. Marcia Bueno Scatolin – OAB/SP
275.013

150 - Coletivo Feminista, Sexualidade e
Saúde-SP

151 – Fernanda Costa Meneses Nunes – OAB/SP
390.187; Dra. Letícia Ueda Vella – OAB/SP 395.486
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156 - CLACAI – Consórcio Latino
Americano contra o Aborto Inseguro –
PERU

157 – Lívia Gimenes Dias da Fonseca – OAB/DF
49.543

Dra. Viviane Petineli e
Silva

160 - Conselho Federal de Psicologia-DF

161 – Dr. João Diego Rocha Firmiano – OAB/DF
55.507; Dr. Fernando Antônio dos Santos Matos –
OAB/PE 12.436; Dr. Rafael Bonassa Faria – OAB/SP
274.248

Dra. Sandra Elena Sposito
e Dra. Letícia Gonçalves

164/237 – CRIOLA – Associação
Feminista Anti-racista e Anti-homofobia

165 – Dra. Ana Paula de Oliveira Sclammarella –
OAB/RJ 135.286; Dra. Lia Maria Manso Siqueira–
OAB/MG 130.22

171 – ILIN – Instituto Liberal do Nordeste

172 – Kalil Santiago da Costa – OAB/CE 36.284;
Joselito Moura do Amaral Padilha Júnior – OAB/CE
14.495; Dr. Milton Gonçalves Vasconcelos Barbosa
– OAB/PI 5.553; Dra. Gabriela S. Benício Caetano
de Faria – OAB/PE 29.924; Rafael Saldanha Pessoa
– OAB/CE 23.951

175 – FEBRASGO – Federação das
Associações de Ginecologia e Obstetrícia

176 – Dr. Carlos Magno dos Reis Michaelis Jr. –
OAB/SP 271.636

179 – Estado do Pará – NDDH – Núcleo
Desenv. Direitos Humanos-PA

179 – Juliana Andrea Oliveira; Luanna Tomaz de
Souza – OAB/PA 13.099

182 – Rede Feminista de Saúde

183 – Dra. Deisy Maria Rodrigues Joppert –
OAB/PR 56925

207 – Estado do Rio de Janeiro –
Defensoria Pública

Dr. André Luis Machado de Castro; Arlanza Maria
Rodrigues Rebello

214 - Grupo Curumin

215 – Dra. Silvia Pimentel – OAB/SP 58.034

220 - Rede de Desenvolvimento Humano
- REDEH

221 – Dra. Julia Thomaz Sandroni – OAB/RJ
144.384; Dra. Arianne Câmara Nery – OAB/RJ
169.951

228/231 - Centro Acadêmico Afonso
Pena/ NPJ-DH – Núcleo de Prática
Jurídica em Direitos Humanos-UFMGMG

232 – Dra. Carolina Pimentel Fischer Fonseca –
OAB/MG 155.421; Dra. Daniela Bicalho Godoy –
OAB/MG 170.965

235 - UFMG – Assessoria Jurídica – AJUP
– Instituto de Pesquisa de Direitos
Sociais

235 – Carolina Alves Rezende Oliveira – OAB/MG
128.515; Dra Stephanie Freire Nascimento –
OAB/MG 157.997

239 – Internacional Women’s Health

240 – Dra. Juliana Carreiro Avila – OAB/RJ 214.321

Françoise Girard

244 - Coletivo Margarida Alves – BH-MG

145 – Dra Thais Lopes Santana Isaías – OAB/MG
159.473; Dra. Carolina Spyer Vieira Assad –
OAB/MG 155.852; Dra. Larissa Pirchiner de Oliveira
Vieira – OAB/MG 139.535; Dra. Thais Firmato
Fortes – OAB/MG 177.024; Dra. Michelle Cristina
Farias – OAB/MG 158.617; Dr. Luis Pedro Silva
Moreira – OAB/MG 157.681

Solicitação de indicação
posterior de expositor

251 - SOS CORPO – Recife-PE

152 – Dra. Rivane Fabiana de Melo Arantes –
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OAB/PE 14.179
257 - UJUCARJ – União Juristas Católicos
do Rio de Janeiro-RJ

257 – Dra Fabíola Vianna Morais – OAB/RJ 94.714;
– Dr. Fabio Luiz Gomes – OAB/RJ 97.793; Dr. José
Marcos Domingues – OAB/RJ 29.632; Dra. Lília
Nunes dos Santos – OAB/RJ 147.759; Dra. Isabel
Fernanda Augusto Teixeira – OAB/RJ 185.661; –
Dr. Paulo Fernando de A. Maranhão - OAB/RJ
16.907; Dr. José Afonso Barreto de Macedo –
OAB/RJ 20.029

261 – CFEMEA – Centro Feminista de
Estudos - DF

262 – Dra. Thais Firmato Fortes
177.024

– OAB/MG

306 - ANP – Associação Nacional de
Prefeitos
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I – DO AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS OMITIDOS –
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – IMPUGNAÇÃO DO DECISÃO DISPOSITIVA
O agravante interpôs Embargos Declaratórios, atos números 322 e 331,
petições números 39.457/2018 e 43574/2018, encartados nos autos.
Os Embargos Declaratórios foram opostos com base nos artigos 1.022 e 1.023
do Código de Processo Civil.
O comando legal determina o recebimento, o processamento, a intimação das
outras partes para manifestação e o posterior julgamento, v.g.:

Porém, nada disso aconteceu. Os Embargos Declaratórios nem foram
mencionados na decisão ato 333.
A decisão monocrática omitiu a existência dos Embargos e não apreciou o
seu mérito. Foi publicado, apenas e tão-somente, um extrato final que seria de uma
decisão, que não existe, com o seguinte teor:
A impugnação de cada parte dos fundamentos da decisão não é possível,
pois inexiste a fundamentação da decisão.
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O artigo 11, do Código de Processo Civil, repete que todas as decisões sem
fundamentação são nulas: Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

A Exma. Ministra, na parte publicada, se limitou a alegar que tem a
prerrogativa de marcar audiências públicas. Baseia-se nas seguintes normas:
Código de Processo Civil:
Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão
unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.

O Agravante não fez nenhuma objeção ou alegação nesse sentido.

Lei 9882/1999:
Art. 6o Apreciado o pedido de liminar, o relator solicitará as informações às autoridades responsáveis pela
prática do ato questionado, no prazo de dez dias.
§ 1o Se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes nos processos que ensejaram a argüição,
requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a
questão, ou ainda, fixar data para declarações, em audiência pública, de pessoas com experiência e
autoridade na matéria.
§ 2o Poderão ser autorizadas, a critério do relator, sustentação oral e juntada de memoriais, por
requerimento dos interessados no processo.

Não há nenhuma novidade nesses dispositivos, que são cópias do Código de
Processo Civil, na parte de convocação de peritos e assistentes. O Congresso Nacional não
inventou uma lei especial para o STF. Apenas copiou o que já existia.
O agravante não se insurgiu contra essa prerrogativa da Exma. Ministra, de
convocar peritos assistentes.
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Porém, só poderá fazê-lo depois de saneado o processo, com a indicação de
um número limitado e sem a presença de estrangeiros.
E não pode impedir nem discriminar o profissional indicado pelas partes,
ainda mais se for o procurador, o que caracteriza a cassação do mandato outorgado.
Por final, se socorre do artigo 21 do Regimento Interno:
Regimento Interno do STF - Artigo 21 XVII – convocar audiência pública para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em
determinada matéria, sempre que entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de
fato, com repercussão geral ou de interesse público relevante; (Incluído pela Emenda Regimental n. 29, de
18 de fevereiro de 2009)
XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador
habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria; (Incluído pela Emenda Regimental
n. 29, de 18 de fevereiro de 2009)

Conforme já anotado, o Agravante não questiona o direito de marcar
audiência e convocar peritos, conforme previsto no inciso XVII do artigo 21 do RISTF.
As questões postas nos embargos são extremamente importantes e de ORDEM
PÚBLICA, que deveriam ser decididas de ofício.
Quanto ao inciso XVIII, ele não elimina a exigência de fundamentação da
decisão. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal deve ser obedecido. Não houve
nenhuma decisão, logo ela precisa ser proferida.
Há a menção do julgamento do mérito, que teria sido rejeitado. Porém, não
há nenhuma fundamentação referente ao mérito dos Embargos, que apontaram questões
prejudiciais de ordem pública, que impedem o prosseguimento do processo.
O agravante peticionou, ato 336, petição 44.810/2018, solicitando a
apresentação e a juntada nos autos dos fundamentos que levaram à rejeição dos
Embargos Declarartórios. Os fundamentos não foram juntados. A parte dispositiva ficou
sem fundamentos, o que a torna nula.
Dessarte, está impugnada a não-existente ou nula decisão que não tem
fundamentos.
Por outro lago, esse inciso XVIII do RISTF viola do Direito Constitucional das
partes, consignado no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, com esta redação:
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
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A tentativa inconstitucional de impedir recursos leva ao número infindável de
Mandados de Segurança. O Brasil inteiro está vendo o julgamento infindável de pessoas do
meio político, cujos recursos ordinários foram substituídos pelo Mandado de Segurança.
Assim, caso não haja o julgamento das matérias de ORDEM PÚBLICA, que
independem de alegações das partes, ainda restará o mandado de segurança:
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

O Agravo Interno é regulado pelo artigo 1.021 do CPC:

No Regimento Interno do STF não há regulação do Agravo Interno. Ele
somente é mencionado no capítulo do Agravo Regimental, no parágrafo 5º, com esta
redação:

Diante do exposto, o processamento do Agravo Interno se dará com
observância do Código de Processo Civil, requerendo o agravante requer se digne V. Exa.
de:
PEDIDO I.1 – receber e determinar o processamento deste Agravo Interno;
PEDIDO I.2 – determinar a intimação de todas as partes para, querendo,
manifestarem-se sobre os temas abordados, e
PEDIDO I.3 – anular a decisão proferida nos Embargos Declaratórios, por
estarem destituídas de fundamentos, e
PEDIDO I.3 – ao final, julgar procedentes o Agravo Interno, com o deferimento
de todos os pedidos nele formulados.
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II – DA OBRIGATORIEDADE DE SANEAMENTO DO PROCESSO
O Código de Processo Civil, conjunto de normas fundamentais para
organização, ordenamento e andamento lógico e produtivo do processo judicial,
determina a obediência às suas normas e às da Constituição da Republica, com a repetição
da mesma garantia do inciso XXXV, do artigo 93 da CF, no artigo 3º:

De outra banda, a Constituição Federal também garante aos participantes do
processo judicial o devido processo legal, no artigo 93, inciso IX:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados,
ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não
prejudique o interesse público à informação; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).

O Código de Processo Civil também exige o comportamento de boa-fé de todas
os atores, sejam advogados, partes, escreventes, juízes e auxiliares externos, no artigo 5º.
O artigo 6º estabelece as obrigações dos participantes no processo e o artigo
7º assegura a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades
processuais e aos meios de defesa:
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Seguindo-se, o julgador deverá resolver os pressupostos prejudiciais antes de
continuar com o processo, conforme previsto no artigo 337 do CPC.

No caso de alegação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao
direito do autor, o julgador deve ouvir as partes:

Depois, expostas as questões impeditivas do prosseguimento do feito, o
magistrado deverá decidi-las, antes de continuar com a intrução, designando audiência,
delimitando as questões, conforme art. 357 do CPC:

Até o momento o processo não foi saneado. Há um grande número de
entidades que estão no limbo processual. Não foram admitidas amici curiae e estão
participando dos atos processuais, sem nenhuma ligação com os autos.
Dessa forma, o agravante requer se digne V. Exa. de:
PEDIDO II.1 – realizar o saneamento do processo, admitindo ou não, todas as
entidades que se candidataram a ser amigas da Corte;
PEDIDO II.2 – estabelecer as regras de conformidade com o Código de
Processo Civil, para que a Agravante tenha ciência dos caminhos a seguir.
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III. - – DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE - OMISSÃO DAS INDICAÇÕES –
Art. 37, da CF e artigo 189 do Código de Processo Civil
Existe um brocardo jurídico sempre lembrado nas sentenças judiciais: “quod
non est in actis non est in mundo”.

Todos os atos processuais devem ser públicos, como sempre foram.
Porém, na ADPF 442, que envolve tema de alta relevância, com repercussão no
futuro do Brasil, estão acontecendo atos ocultos das demais partes e do público
nacional.
A decisão monocrática, ato 321, páginas 01 a 14, dá a entender que foram
registradas, no email adpf442@stf.ju.br, as indicações de 187 representantes de
organizações não-governamentais, 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 publica quem indicou e de qual forma foi a escolha, v.g:
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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. Essas 36 partes privadas continuam no limbo processual, pois
não sabem se serão ou não admitidas como amicus cúriae.
Das 36, somente 8, incluindo o partido PSC, são entidades nãogovernamentais, associações civis ou institutos contrárias à descriminalização do
aborto.
Como determinam o art. 37 da CF e os artigos 11 e 189, do CPC, todas as
partes esperavam a publicação das indicações. Para poderem impugnar os indicados
ou tomar outras providências que julgassem cabíveis.
A E. Corte, juntamente com a decisão sobre a escolha, se esqueceu de
publicar todas as indicações feitas.
O resultado da escolha para a audiência, dentre os peticionários
existentes na ADPF foi o seguinte: somente 3 (três) entidades contrárias à
descriminação do aborto – 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
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ficaram à disposição dos advogados, das partes e do público, excetuando-se os casos
que exigem segredo de justiça. O eletrônico deve seguir o mesmo padrão.
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 num encartado, num apenso à parte
podem ser apresentados todos os pedidos e indicações, como acontecem com os
incidentes processuais e a juntada de muitos documentos.
Diante do exposto e da omissão e da obrigatoriedade da publicidade das
indicações, o agravante requereu à Exma. Ministra:
PEDIDO III.1 – na forma e em obediência aos artigos 37 da CF e 189 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;
PEDIDO III.2 – após a publicação das indicações feitas, conceder prazo
para as partes impugnarem as indicações feitas.
IV – DO PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO OU PARIDADE PROCESSUAL
MATERIAL - CONTAGEM DE TEMPOS

- ERRO

O Código de Processo Civil, nos seus artigos 7º e 131, I, asseguram a
paridade e a igualdade de tratamento entre as partes, v.g.:
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:
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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.
Diante do exposto neste capítulo, o agravante requer se digne esse Douto
Juízo de:
PEDIDO IV.1 – determinar a revisão dos tempos concedidos para os
expositores das partes e,
PEDIDO IV.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.

Rua Piauí, 347 – Vila Rosália – Guarulhos – SP – CEP: 07072-210 –Fone: (11) 4307-8555

-

Página 15 de 32

V – DA SOBERANIA NACIONAL E AUTONOMIA DOS POVOS – ART. 1º INC. I e
Art 4º , incs. I e III, da CARTA MAGNA – PROIBIÇÃO DE ESTRANGEIROS
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;

Na esfera internacional, a Constituição determina, como parâmetros de
comportamento, a independência nacional e a autodeterminação dos povos:
independência
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:
I – independência nacional;
(...)
III – autodeterminação dos povos;

No entender dos agravantes, o tema da ADPF 442 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 agravante, deve se pautar pelos dados
fornecidos pelo Ministério da Saúde.
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. 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
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em torno de 120, cujas mortes são, NA MAIORIA, POR HIPERTENSÃO ARTERIAL,
HEMORRAGIAS e outras, 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.

As organizações internacionais, sediadas no exterior, 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:

A entidade CLACAI, ato 157, juntada de procuração, é sediada em Lima, no
Peru, conforme consignado no instrumento:
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Portanto, a entidade CLACAI com sede em LIMA, PERU deverá ser excluída,
por não poder participar do processo, conforme previsto no Código de Processo Civil.
A entidade International Women’s Health Coalition tem sede em NOVA
IORQUE, conforme procuração juntada nos autos, ato 240:

Portanto, a entidade INTERNACIONAL WOMEN’S HEALTH COALITION com
sede em NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, deverá ser excluída, por não
poder participar do processo, conforme previsto no Código de Processo Civil.
Não somente as entidades estrangeiras integrantes do processo devem ser
excluídas. Todos os expositores estrangeiros devem ser excluídos, a saber:
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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.
A Constituição Federal e o Código de Processo Civil devem ser respeitados.
Dessa forma, o processo deve ser saneado, para excluir todas as entidades
internacionais, sediadas no exterior, que estiverem nos autos ou fora deles, como
expositores.
Diante do exposto, o Agravante requer se digne V. Exa. de:
PEDIDO V.1 – determinar a exclusão das entidades estrangeiras acima
nominadas, com endereços fora do país, do bojo do processo, e
PEDIDO V.2 – determinar a vistoria de todas as fichas de inscrição e a exclusão
de todos os expositores estrangeiros;

VI – DOS DIREITOS E GARANTIAS DO AUTOR ADVOGADO – CASSAÇÃO DO
MANDATO OUTORGADO PELA PARTE – REGRAS - INEXIGÍVEIS AO
ADVOGADO - CUMPRIDAS
O agravante foi nomeado advogado e procurador pelo Instituto de Defesa da
Família e da Vida, para atuar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº
442, em trâmite perante essa E. Corte, e, como tal, está apto a praticar todos os atos
necessários para a defesa dos interesses e direitos do outorgante.
A decisão da Exma. Ministra começa violando o artigo 5º, caput, da
Constituição Federal, que estabelece a igualdade de direitos para todas as pessoas: “Art.
5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:.”
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O Agravante têm o direito de obter tratamento idêntico ao dos demais
participantes da ADPF 442. A Ministra estabeleceu regras para a participação das partes e
de pessoas estranhas ao processo na audiência pública a ser realizada nos dias 03 e 06 de
agosto de 2018.
É obvio que essas regras não se aplicam aos procuradores das partes, que têm
o legítimo e garantido direito de participar de todos os atos e termos dos processos em que
receberam outorga de mandato para neles trabalharem.
A Carta Magna obriga a participação do advogado nos processos, sob pena de
nulidade: Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável
por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.
O Estatuto da Advocacia, no seu artigo 2º e parágrafos, estabelece a
indispensabilidade do advogado na administração da Justiça e atribui aos seus atos o
múnus público:
Art. 2º O advogado é indispensável à administração da justiça.
§ 1º No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social.
§ 2º No processo judicial, o advogado contribui, na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao
convencimento do julgador, e seus atos constituem múnus público.
§ 3º No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites desta lei.

O Código de Processo Civil não se distancia da forma de representação das
partes nos processos, conforme artigo 103 e parágrafo único:
Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil.
Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal.

O procurador do agravante está regularmente inscrito na OAB/SP e foi-lhe
outorgado mandato para participar de todos os atos e termos da ADPF 442.
A Exma. Ministra, no processo, entendeu que deveria ouvir as partes em
audiência pública e, também, ouvir peritos que por ela seriam indicados.
Estabeleceu algumas regras para que a participação acontecesse. É claro que
essas regras não se aplicam aos procuradores das partes. Mesmo assim, o agravante
cumpriu as regras estabelecidas, que são estas:
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Porém, a Exma. Ministra cassou o mandato outorgado ao advogado pelo
Agravante, impedindo-o de participar e falar na audiência.
Diante do exposto, o Agravante requer se digne V. Exa. de:
PEDIDO VI.1 – revisar a decisão que cassou o mandato outorgado ao
procurador habilitado para o processo, e
PEDIDO VI.2 – deferir a participação do procurador do Agravante na audiência
pública, com vez e voz.

VII – DA PROIBIÇÃO DE SENTENÇA ABSTRATA – EMENDA CONSTITUCIONAL
95 E LEI 13.655/2018
O 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 TAMBÉM INDICAR 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)
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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.
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.
A se considerar os números apresentados pelos defensores da
descriminalização do aborto, de 1.000.000 por ano, nos próximos 50 anos nos igualaremos
aos americanos.
E isso tem um enorme custo a ser calculado pelos Ministários da Fazenda,
do Planejamento e da Seguridade Social, a fim de, se o caso de descriminalizar o aborto, a
r. sentença também deverá indicar a fonte de custeio.
Diante do exposto, o Agravante requer se digne V. Exa. de:
PEDIDO VII.1 – intimar os Ministérios do Planejamento e da Fazenda para
integrarem a lide e calcularem os danos econômicos futuros da decisão a ser proferida.
VIII – 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:
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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.
Diante do exposto, o Agravante requer se digne V. Exa. de:
VIII.1 – revogar a decisão que admitiu entidades que não cumpriram as regras,
e
VIII.2 – determinar a exclusão de todas as entidades que não indicaram
expositores.

IX – DOS REQUERIMENTOS
Diante do exposto, o Agravante requer se digne V. Exa. de receber, determinar
o processamento do Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021 e seguintes, do Código de
Processo Civil, SUSPENDENDO o processo até o julgamento do presente Agravo, com o
atendimento dos seguintes requerimentos:
PEDIDO IX.I.1 – receber, determinar o processamento deste Agravo Interno e
suspender o processo até o julgamento do presente recurso;

Rua Piauí, 347 – Vila Rosália – Guarulhos – SP – CEP: 07072-210 –Fone: (11) 4307-8555

-

Página 26 de 32

PEDIDO IX.I.2 – determinar a intimação de todas as partes para, querendo,
manifestarem-se sobre os temas abordados, e
PEDIDO IX.I.3 – anular a decisão proferida nos Embargos Declaratórios, por
estarem destituídas de fundamentos;
PEDIDO IX.II.1 – realizar o saneamento do processo, admitindo ou não, todas
as entidades que se candidataram a ser amigas da Corte;
PEDIDO IX.II.2 – estabelecer as regras de conformidade com o Código de
Processo Civil, para que a Agravante tenha ciência dos caminhos a seguir.

PEDIDO IX.III.1 – na forma e em obediência aos artigos 37 da CF e 189 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;
PEDIDO IX.III.2 – após a publicação das indicações feitas, conceder prazo
para as partes impugnarem as indicações feitas.
PEDIDO IX.IV.1 – determinar a revisão dos tempos concedidos para os
expositores das partes;
PEDIDO IX.IV.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.
PEDIDO IX.V.1 – determinar a exclusão das entidades estrangeiras acima
nominadas, com endereços fora do país, do bojo do processo, e
PEDIDO IX.V.2 – determinar a vistoria de todas as fichas de inscrição e a
exclusão de todos os expositores estrangeiros;
PEDIDO IX.VI.1 – revisar a decisão que cassou o mandato outorgado ao
procurador habilitado para o processo, e
PEDIDO IX.VI.2 – deferir a participação do procurador do Agravante na
audiência pública, com vez e voz.

PEDIDO IX.VII.1 – após a publicação das indicações feitas, conceder prazo
para as partes impugnarem as indicações feitas.
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PEDIDO IX.VII.1 – intimar os Ministérios do Planejamento e da Fazenda
para integrarem a lide e calcularem os danos econômicos futuros da decisão a ser
proferida.
PEDIDO IX.VIII.1 – revogar a decisão que admitiu entidades que não
cumpriram as regras;
PEDIDO IX.VIII.1 – determinar a exclusão de todas as entidades que não
Indicaram expositores.
PEDIDO IX.IX – julgar procedentes todos os pedidos formulados pelo
Agravante, para adequar o processo às normas Constitucionais e processuais.

Por Justiça!
P. deferimento.
De Guarulhos para Brasília, 07 de julho de 2018.
João Carlos Biagini - OAB 74.868/SP
Regina M.B.Biagini – OAB 65.996/SP
ROBERTO VICTALINO DE
BRITO FILHO

Assinado de forma digital por ROBERTO
VICTALINO DE BRITO FILHO
Dados: 2018.07.06 16:53:00 -03'00'

Roberto Victalino de Brito Filho – OAB 195.254/SP
Daniela Daiane de Jesus Alberto – OAB 369.689/SP
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