ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 815
DISTRITO FEDERAL
RELATOR
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)
INTDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. GILMAR MENDES
: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
: BRUNO CAVALCANTI DE ARAUJO E OUTRO(A/S)
: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: CONGRESSO NACIONAL
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO

DECISÃO: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito
fundamental, proposta pelo Partido Social Democracia Brasileira - PSDB
com o objetivo de ver declarada a não recepção da Lei 7.170/83 - Lei de
Segurança Nacional - pela Constituição de 1988, uma vez que a norma
seria incompatível com o Estado Democrático de Direito.
Por meio da Petições, foram formulados pedidos para ingresso no
feito, na condição de amicus curiae.
É o relatório.
O art. 6º, §1º, da Lei 9.882/99, autoriza a admissão de amicus curiae, o
que deve ocorrer no prazo de solicitação das informações. É possível,
porém, cogitar de hipóteses de admissão fora desse prazo, especialmente
diante da relevância do caso ou, ainda, em face da notória contribuição
que a manifestação possa trazer para o julgamento da causa.
Sendo assim, considerando a relevância da matéria em debate e a
representatividade dos requerentes, nos termos das informações e das
documentações apresentadas, entendo que devem ser deferidos os
seguintes pedidos de ingresso no feito, na condição de amicus curiae: a)
Petição nº 34830/2021, da Clínica Interamericana de Direitos Humanos da
FND/UFRJ, projeto de extensão permanente e ativo que integra o Núcleo
Interamericano de Direitos Humanos – NIDH. (eDOC 11); b) Petição nº
35469/2021, do Instituto dos Advogados Brasileiros – IAB Nacional.
(eDOC 23).
Dispositivo
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ADPF 815 / DF
Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso dos amici curiae acima
indicados. À Secretaria para inclusão dos requerentes listados nas alíneas
“a”, “b”, bem como de seus procuradores.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
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