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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR ROBERTO 

BARROSO, DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

  

 . 

 

 

 

Lute com determinação, abrace a vida com 
paixão, perca com classe e vença com 
ousadia porque o mundo pertence a quem 
se atreve e a vida é muito bela para ser 
insignificante. (Charles Chaplin) 

 

 

 

ADPF/SP nº 913 

  

 

O INSTITUTO FEDERALISTA – IF BRASIL,  inscrito no CNPJ 

n.º 07.254.237/0001-48 - fundado aos dez dias do mês de janeiro do ano 

de 2005, associação autônoma de direito privado, apartidária, de interesse 

social e sem fins lucrativos, sediada Rua São Nicásio, 147, 4º andar, Parque 

da Mooca, CEP 03128-050, São Paulo/S, neste ato representada por seu 

Presidente THOMAS RAYMUND KORONTAI, inscrito no CPF/MF 

n.º320.804.769.04 e portador da CIRG n.º 2.077.957-8/PR, documentação 

de qualificação completa em anexo, tendo em seus objetivos fins, 

prescritos no Estatuto: Art. 4º, IX - Promover à igualdade racial, os Direitos 

Humanos, a conservação racional do meio ambiente e do patrimônio 

cultural, artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico nacional, dos 

Estados Federados e de seus Municípios” e “XXIX - Promoção da ética, da 

paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros 

valores universais.”, por meio de seus advogados, procuração em anexo 

outorgada na conformidade do item XXX do Estatuto, vem à presença de 

V. Exa. com fulcro no artigo 138 do Código de Processo Civili e no inciso IX 
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do art. 2º C/C § 2º do artigo 7º1, da Lei n.º 9.868/1999 C/C Art. 131, §3º 

do RISTF, requerer a admissão como AMICUS CURIAE, postular a sua 

HABILITAÇÃO COMO “AMICUS CURIAE” 

I – DA POSSIBILIDADE JURÌDICA DA INTERVENÇÂO PROCESSUAL: 

1. O ora requerente vem respeitosamente, perante essa 

Suprema Corte, requerer sua habilitação na condição de “AMICUS 

CURIAE”, modo de intervenção assistencial admissível em nosso 

ordenamento jurídico pátrio, e cujo objetivo é proteger os direitos 

sociais “lato sensu”, sustentando teses fáticas ou jurídicas em 

defesa de interesses públicos ou privados, que serão atingidos com 

o desfecho do processo.  

2. Na legislação pátria, o instituto encontra lastro no 

artigo 138 do Código de Processo Civil, bem como na Lei n. 9868, 

de 10 de novembro de 1999 especificamente no § 2ºdo seu art.7º. 

3. O entendimento doutrinário interpreta que a figura do 

“amicus curiae”, tem como escopo produzir subsídios técnicos e 

jurídicos para obter a melhor solução à questão suscitada, e o 

entendimento desta Egrégia Corte é no sentido de admitir o “amicus 

curiae”, como fator de pluralização e de legitimação do debate 

constitucional”, e nas palavras do Ministro Celso de Mello  ”a 

intervenção do “amicus curiae”, para legitimar-se , deve apoiar-se 

em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na 

causa em ordem a proporcionar meios que viabilize uma adequada 
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resolução do litígio constitucional A ADI 2,321 MC Tribunal Pleno, 

Rel. Min. Celso de Mello, julgada em 25 de.10.2000, excerto da 

ementa. 

4. É valoroso destacar que o artigo 131, §3º do 

Regimento Interno do STF permite, expressamente, a 

sustentação oral de terceiro interveniente, para fins de auxilio no 

decisum. Merece destaque ainda no que tange a sustentação oral o 

artigo 93, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ademais, é 

relevante aduzir que esta Suprema Corte decidiu que o pedido de 

participação no processo nesta condição deve ocorrer antes do 

início do julgamento pelo órgão colegiado (ADI 4071 AgR, Tribunal 

Pleno, DJe 16.10.2009), a exemplo do caso ora em tela, aduzido ao 

fato da extrema relevância e urgência de que se reveste o pedido 

pois diz respeito a defesa do direito a vida e a liberdade do ser 

humano. 

II- DOS REQUISITOS PARA A ADMISSIBILIDADE DO                           

REQUERENTE: 

5. Em face do exposto, aduz-se que segundo o artigo 138 do 

Código de Processo Civil, as especificidades aptas a autorizar a 

presença e intervenção do “amicus curiae” no processo são as 

seguintes: (i) a representatividade do Requerente; relevância da 

matéria; e, especificidade do tema objeto da demanda ou 

repercussão social da controvérsia, que encontram-se 

adequadamente atendidos. 
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 Assim faz-se necessário apresentar o que segue: 

6. O    INSTITUTO FEDERALISTA-IF BRASIL  fundado 

aos dez dias do mês de janeiro do ano de 2005, associação 

autônoma de direito privado, apartidária, de interesse social e sem 

fins lucrativos, tem em seus objetivos fins, prescritos no Estatuto, 

conforme preceitua o seu  Artigo 4º, IX - Promover à igualdade 

racial, os Direitos Humanos, a conservação racional do meio 

ambiente e do patrimônio cultural, artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico nacional, dos Estados Federados e de seus 

Municípios” e “XXIX - Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos 

direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.”. 

7.  Assim o ora Requerente além de prestar assistência 

político-institucional aos seus membros promove com afinco e 

destemor a defesa dos direitos humanos e da democracia, 

pertinentes ao caso em tela, como ficou conhecido. 

8. E não padece de dúvida que a presente demanda 

possui repercussão geral pela relevância das matérias por ela 

tratadas e alcançadas, direito a vida, a liberdade de ingressar e 

locomover-se dentro do território nacional e a saúde. Atingido o 

viajante nacional cujo reingresso ao solo pátrio restará vetado.  

9. E além da existência da repercussão geral, objetiva o 

combate à ofensa aos arts 1º caput e, inciso III, c/c caput do art. 5º 

e inciso XV, bem como aos princípios da legalidade, da dignidade 

humana, direitos fundamentais como a liberdade e cláusula pétrea. 
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10. Posto isso, visando divulgar, defender e promover a 

defesa dos direitos e princípios enunciados anteriormente, e 

estando presentes os requisitos legalmente exigidos para a 

intervenção do INSTITUTO FEDERAL na qualidade de “amicus 

curiae”, em razão da natureza e objetivos, inclusive com a 

fundamentação da legitimidade do Requerente, deve ser 

reconhecida a utilidade e a conveniência da sua atuação, razão pela 

qual espera-se o deferimento de seu ingresso nos autos. 

III- DA AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO DA 

EXORDIAL. 

11. Destarte, a entidade requerente entende que a 

competência para adotar as providências normativas e 

administrativas necessárias para o combate da pandemia e no 

controle da entrada e saída de brasileiros e estrangeiros do solo 

brasileiro é da União, e que por razões desconhecidas e obscuras 

que contrariam o interesse público, não está havendo espaço para 

que uma outra corrente ou visão tenha seu lugar para o imperativo 

debate. 

12. O STF recentemente debateu esse tema: 

Com efeito, o Pleno do STF já assentou que os entes federados 

possuem competência concorrente para adotaras providências 

normativas e administrativas necessárias ao combate da 

pandemia (ADI 6341-mc-Ref/DF, redator para do acordão o 

Ministro Alexandre de Moraes e ADPF 672/DF, de relatoria do 

Alexandre de Moraes.” Por sua vez, nas ADIs 6.567/DF e 

6586/DF, o STF evidenciou, dentre outras indicações, que 
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a vacinação deve tomar por base evidências científicas e 

análises estratégicas pertinentes(...)                        

13. Cabe questionar que bases científicas são essas 

apresentadas pelo Autor ?   

 

14. Nestes termos, a Entidade, que tem por fito a defesa 

explicitadas no seu Estatuto Social, possui legitimidade para 

apresentar e formular todos os questionamentos necessários no 

sentido de salvaguardar seus associados e a sociedade de maneira 

geral. Nessa oportunidade a seguir apresenta suas razões para que 

sejam analisados os elementos jurídicos da matéria posta em 

julgamento da medida liminar e no mérito. 

IV- DO OBJETO DA CONTRIBUIÇÂO DO INSTITUTO FEDERAL COMO 

AMICUS CURIAE. 

15. Trata-se a presente demanda de acão de arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, com pedido de cautelar, 

ajuizada pela Rede Sustentabilidade, tendo por objeto em suas 

alegações, que o governo federal teria praticado ações e omissões 

que implicam a não exigência de certificado de vacinação ou de 

quarentena para viajantes aéreos que ingressam no Brasil.  

16. E que tal comportamento viola os preceitos fundamentais 

consistentes no direito à vida e à saúde, dado que expõe a 

população ao contágio, inclusive quanto à nova cepa de COVID-19 

(Ômicron), já anunciada pela Organização Mundial da Saúde.  
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17. Ocorre que tais alegações não correspondem a 

verdade dos fatos, eis que o governo federal determinou através da 

PORTARIA INTERMINISTERIAL nº 661/2021 como medidas 

profícuas para ingresso ou reingresso de estrangeiro e /ou de 

brasileiro ao solo pátrio por transporte aéreo a quarentena e a 

realização do teste de PCR dos estrangeiros e brasileiros para 

ingresso ou reingresso no território nacional elidindo desta forma o 

risco de contaminação do Covid-19 a outras pessoas e 

disseminação de suas cepas inclusive a (ÔMICRON). 

18. É consabido e reconhecido pela ciência que as 

vacinas geradas, e aprovadas a título provisório  devido ao caráter 

emergencial,  para contenção e controle da doença Covid-19  não 

atendem ao fim de imunização, pois as pessoas vacinadas 

continuam a infectar-se do vírus Covid-19  e a disseminá-lo pelo 

território nacional, o que ratifica o fato de que as vacinas provisórias 

encontram-se  em meio a  fase de estudos, o que deverá ser trazido 

ao debate durante uma Audiência Pública nesta Corte, devido a 

relevância e complexidade que o tema exige. 

19  E inobstante esta condição de aprovação tem-se 

conhecimento de que a decisão a respeito do seu uso e exigência 

dado as especificidades e obscuridade quanto aos componentes 

das fórmulas e a complexidade do organismo de cada indivíduo com 

comorbidades conhecidas e não sabidas, não podem de modo 

algum ficar a cargo de órgãos públicos burocráticos afastadas da 
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realidade fática imanente do organismo de cada ser humano. 

20 Desse modo nada mais razoável, lógico e eficaz, de 

que esta avaliação seja realizada por um médico no paciente dentro 

do exercício do seu conhecimento científico, autonomia e em 

consonância   a liberdade de escolha do seu paciente.  

21. Entretanto o governo federal  ao contrário das 

declarações inverídicas da Rede Sustentabilidade na sua exordial, tomou 

as medidas razoáveis e lógicas diante dessa realidade, em respeito aos 

direitos fundamentais a vida, liberdade, saúde, dignidade humana, aos 

princípios preceituados no caput do artigos, 1º., 5ºe 37 da Magna Carta 

/1988, ao emitir a Portaria Interministerial nº661/2021 que não deverá 

ficar adstrita as Notas Técnicas112 e 113/2021  da ANVISA, porque 

ultrapassa a sua competência funcional pois a mesma não pode impedir 

brasileiros de retornarem ao solo pátrio por não encontrarem-se 

vacinados.  

22.         A Portaria Interministerial nº 661/2021 emitida pelos Ministros 

Chefe da Casa Civil, da Presidência da República, da Justiça e Segurança 

Pública, da Saúde e da Infraestrutura foi emitida em 08 de dezembro de 

2021 

23.              Ratifica no Capítulo II ao regular o transporte aéreo no artigo 

3º que:  

“Fica autorizada a entrada no País, por via aérea do viajante de 

procedência internacional, brasileiro ou estrangeiro, desde que 

obedecidos os seguintes requisitos: 

I- Apresentação à companhia aérea responsável pelo 

voo, antes do embarque, de documento comprobatório de 

realização de teste para rastreio da infecção pelo coronavírus SARS-

CoV-2     ( covid-19), com resultado negativo ou não detectável, do 
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tipo teste de antígeno, realizado em até vinte e quatro horas 

anteriores ao momento do embarque, ou laboratorial RT-PCR, 

realizado em até setenta e duas horas anteriores ao momento do 

embarque, observados os parâmetros indicados no Anexo I desta 

Portaria e os seguintes critérios 

II- anteriores ao momento do embarque, ou laboratorial 

RT-PCR, realizado em até setenta e duas horas anteriores ao 

momento do embarque, observados os parâmetros indicados no 

Anexo I desta Portaria e os seguintes critérios: 

III- a) na hipótese de voo com conexões ou escalas em 

que o viajante permaneça em área restrita do aeroporto, os prazos 

referidos no inciso I do caput serão considerados em relação ao 

embarque no primeiro trecho da viagem; e 

IV- b) na hipótese de voo com conexões ou escalas em 

que o viajante não permanecer em área restrita do aeroporto, em 

que o viajante realizar migração, e que ultrapasse setenta e duas 

horas desde a realização do teste RT-PCR ou vinte e quatro horas do 

teste de antígeno, o viajante deverá apresentar documento 

comprobatório da realização de novo teste, RT-PCR ou de antígeno, 

com resultado negativo ou não detectável para o coronavírus SARS-

CoV-2 (covid-19) no check-in para o embarque à República 

Federativa do Brasil. 

V- II - apresentação à companhia aérea responsável pelo 

voo, antes do embarque, de comprovante, impresso ou em meio 

eletrônico, do preenchimento da Declaração de Saúde do Viajante - 

DSV, em no máximo vinte quatro horas de antecedência ao 

embarque para a República Federativa do Brasil, com a concordância 

sobre as medidas sanitárias que deverão ser cumpridas durante o 

período em que estiver no País; e 

VI- III - apresentação à companhia aérea responsável pelo 

voo, antes do embarque, de comprovante, impresso ou em meio 

eletrônico, de vacinação com imunizantes aprovados pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária ou pela Organização Mundial da 

Saúde ou pelas autoridades do país em que o viajante foi imunizado, 

cuja aplicação da última dose ou dose única tenha ocorrido, no 

mínimo, quatorze dias antes da data do embarque. 
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VII- Parágrafo único. A apresentação do comprovante de 

vacinação, a que se refere inciso III do caput, será dispensada aos 

viajantes considerados não elegíveis para vacinação, de acordo com 

critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional 

de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, disponível no 

sítio eletrônico: https://www.gov.br/saude/pt-

br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-

vacina-contra-a-covid-19. 

VIII- Art. 4º Os viajantes que não possuírem o comprovante 

de vacinação, cuja aplicação da última dose ou dose única tenha 

ocorrido, no mínimo, quatorze dias antes da data do embarque, 

poderão ingressar no território brasileiro, desde que aceitem a 

realizar quarentena no território brasileiro, nos termos estipulados: 

IX- I - quarentena, por cinco dias, na cidade do seu destino 

final e no endereço registrado na Declaração de Saúde do Viajante - 

DSV; 

X- II - ao final do prazo de quarentena, de que trata o 

inciso I do caput, deverão realizar teste de antígeno ou RT-PCR e, caso 

o resultado seja negativo ou não detectável, a quarentena será 

encerrada; e 

XI- III - no caso de recusa à realização de um dos testes, a 

que se refere o inciso II do caput, ou no caso do resultado de 

qualquer um dos testes detectar a infecção pelo coronavírus SARS-

CoV-2 (covid-19), o viajante permanecerá em quarentena de acordo 

com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde no Guia de 

Vigilância Epidemiológica Covid-19, disponível no sítio eletrônico: 

https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-

tecnicas/guias-e-planos/guia-de-vigilancia-epidemiologica-covid-

19/view. 

§ 1º O aceite dos termos da quarentena pelos viajantes, de que trata 

os incisos I, II e III do caput, será incluído, expressamente, na 

Declaração de Saúde do Viajante - DSV. 

§ 2º As informações dos viajantes submetidos à medida de 

quarentena, especificadas na Declaração de Saúde do Viajante - DSV, 

serão encaminhadas aos Centros de Informações Estratégicas em 

Vigilância em Saúde (CIEVS) - Nacional, que os enviarão aos CIEVS nas 

https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19
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suas áreas de abrangências que farão o monitoramento dos 

respectivos viajantes. 

 

24. Desse modo restou ratificada os termos da Portaria 

Interministerial n. 661, de 8 de dezembro de 2021 no julgamento da 

cautelar em 11 de dezembro de 2021, nos termos do voto do Relator.  

25. Apesar da alegação do Relator de que existem 

ambiguidades na norma em comento , restará demonstrado que esta 

posição é equivocada pelo que demonstra a necessidade imperativa do 

Requerente na condição de “amicus curiae” poder auxiliar esta E. Corte de 

Justiça com os conhecimentos científicos e informações de que  é detentor 

em razão da expertise dos especialistas que poderá trazer para deslindar 

as dúvidas e dirimir os equívocos criados pela argumentação da Rede 

Sustentabilidade na sua exordial.                                                                     

26. O  pedido contido na exordial ultrapassa a fronteira da 

razoabilidade e do bom senso eis que objetiva na verdade coagir os 

brasileiros não vacinados a forma ilegal de vacinação compulsória que 

viola os direitos fundamentais tutelados pela Constituição da República 

Federativa do Brasil , que foram relegados a condição de direitos de menor 

importância em nome de medidas sanitárias abusivas nos moldes das 

medidas totalitárias desumanas impostas por nações no passado e no 

presente. 

27. É consabido que as medidas exigidas pela Rede 

Sustentabilidade na exordial não procedem. 

28. Ademais, a fixação por esta C. Corte, da competência 

concorrente de Estados e Municípios como entes federativos locais para 

determinarem as medidas mais adequadas localmente para a 

disseminação da doença covid-19, enseja colisão dos interesses alegados 

sanitários, até porque permitirão aos Estados e Municípios realizarem 
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festas de Reveillon e Carnaval inclusive de rua cuja aglomeração não 

poderá ser controlada. 

 29. No caso em tela, o contexto leva ao entendimento e 

conclusão que, se não houverem “medidas adotadas, amparadas em 

evidências científicas,” , que “acarretem maior proteção ao bem jurídico 

transindividual”, não se poderá conceder o pleito posterior, ou seja, não 

se poderá entregar a competência “aos Estados e Municípios” a 

“determinar a realização compulsória de vacinação e outras medidas 

profiláticas no combate à pandemia de COVID-19”,  a interpretação 

conforme pleiteado sobre o art. 3º, III, “d”, Lei nº 13.979/2020, encontrará 

óbice, pois não existirão pressupostos de existência anterior a dar 

fundamento e suporte fático para tanto. 

30. Assim, finalizando o presente tópico temos que, somente 

depois que houverem (...medidas adotadas, amparadas em evidências 

científicas, que acarretem maior proteção ao bem jurídico 

transindividual”.) poder-se-á aventar e adentrar na discussão de mérito 

tanto no que se refere à competência concorrente dos Estados e 

Municípios a gerirem, independentemente as diretrizes visando a 

vacinação, quanto naquilo que toca a possibilidade de esses mesmos entes 

da Federação, praticarem tal vacinação  ou exigirem comprovação da 

mesma de forma coercitiva, mediante a exigência de Passaporte Vacinal 

ou Sanitário. 

31. Entende-se, portanto, pela legitimidade do Requerente 

figurar como “amicus curiae” neste processo, eis que visa colaborar com 

esta Suprema Corte, para informar, aclarar os ponto científicos que  darão 

suporte técnico e qualificado sobre as (...medidas amparadas em 

evidências científicas)  que possibilitará   uma decisão em respeito ao 

direito e a ciência de forma sólida, e eficaz, sem contudo macular os 

direitos fundamentais preceituados pela Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. 
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32. A alegada relevância econômica e social da imposição do 

denominado Passaporte Vacinal ou Sanitário, medida arbitrária, aviltante, 

divorciada da realidade fática e científica, pois não impede disseminação 

da doença no território nacional, e, portanto, não possibilita seu controle, 

funda-se em práticas ditatoriais  que submete o povo ao apartheid 

sanitário sem, contudo, nenhum fundamento científico ou legal que a 

legitime ainda mais por força de decisão judicial. 

33. Outrossim,  causa repulsa o pensamento, quanto mais a 

possibilidade de concretizar a ideia de que tal medida seja passível de 

normalização e normatização na nossa sociedade, por tratar-se de 

medida tirana, opressiva, que viola o estado democrático de direito e as 

cláusulas pétreas. 

34. Ressalte-se que todas as ideias   fruto da usurpação do 

direito a liberdade de escolha e da vontade das pessoas sobre o seu 

próprio corpo e suas decisões, foram adotadas por governos tiranos em 

locais como campos de concentração antigos e contemporâneos e nada 

justifica esse crime contra a humanidade. 

35. Enfim   são muitas as dúvidas quanto a eficácia das alegadas 

vacinas e ao contrário do que tentam sufocar, exsurgem casos de 

letalidade e danos adversos decorrentes das vacinações como o caso de 

Bruno Graff e tantos outros, o que nos desperta para exigirmos maiores 

estudos e aprofundamento sobre julgamentos sobre este tema, que não 

podem ocorrer ao apagar das luzes do ano de 2021, sem a clareza  

segurança necessárias que a Audiência Pública  possibilitará a todos  como 

um farol que norteia para o porto seguro, as embarcações durante bravias 

tempestades. 

36. E se continuarmos adentrar por este caminho perigoso que 

suprime as liberdades fundamentais e individuais via vacinação 

compulsória e da obrigatoriedade de um Passaporte Vacinal ou Sanitário 

pelo Poder Judiciário, este fato ensejará responsabilidades cíveis, 
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criminais administrativas e políticas de todos os atores que integram e 

capitaneiam este processo de coerção e punições não contempladas pelo 

ordenamento jurídico e legislativo pátrio.  

 Pelo exposto impõe-se a suspensão do curso deste 

processo para que seja realizada a Audiência Pública onde os experts 

poderão trazer a luz os conhecimentos científicos e as consequências que 

advirão da denominada obrigatoriedade da vacinação em pessoas adultas 

e crianças e adolescentes que desconhecem a existência ou não de 

comorbidades o que agrava ainda mais a imposição dessas vacinações. 

 E requer: 

 a) seja admitida a habilitação do Requerente nos autos 

na qualidade de amicus curiae, na ADPF nº 913, com poderes para 

peticionar nos autos e acompanhar o andamento processual até o trânsito 

em julgado da ação, com fulcro no artigo 138 do Código de Processo Civil; 

b) a realização de Audiência Pública, protestando desde já 

pela sua sustentação oral, consoante preconiza os artigos 131 e 132 do 

Regimento Interno do STF, que tratam sobre a possibilidade de 

sustentação oral, bem como o art. 937, inciso IV do Código de Processo 

Civil, por representante indicado: 

 PROF. HERMES RODRIGUES NERY, brasileiro, casado, 

professor, portador da CIRG. n.º 16.169.353-2, domiciliado na Rua José de 

Mello Mendes, 83 - Bairro Santa Teresinha - São Bento do Sapucaí - São 

Paulo – CEP.: - 12.490-000, nascido em 15/06/1965, natural de Curitiba- 

PR (documento pessoal em anexo), é especialista em Bioética pela PUC-

RJ, com certificação expedida em 01/11/2011. 

Ativamente trabalha nas áreas afins ao objeto da demanda, 

com estudos aprofundados leva seu conhecimento a milhares de pessoas, 

através de palestras, aulas e convenções, inclusive no papel de 

Coordenador do Movimento Legislação e Vida.  
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Como Presidente da Associação Nacional Pró-Vida e Pró-

Família já fez apresentações técnicas em várias audiências públicas 

inclusive no Congresso Nacional, com abordagem temática exatamente 

sobre o tema que o presente processo tem como objeto, comprovação 

científica eficaz e efetiva como proteção à vida.  

Já houve oportunidade em que o especialista ora indicado 

pelo peticionário, cita-se o PROF. HERMES RODRIGUES NERY, apresentou, 

como expositor na audiência pública que este Supremo Tribunal Federal 

promoveu em agosto do ano de 2018, naquela ocasião o tema abordado 

foi o aborto, levado ao crivo do judiciário maior, quando da apreciação da 

ADPF 442, Relatoria da Ministra Rosa Weber. 

O Indicado é autor do livro "Legislação e Vida" (Editora 

Estudos Nacionais, 2018), é profissional da área que não se poderia deixar 

de ouvir, afinal de contas, a procura da justiça deve ser embasada no 

conhecimento mais amplo possível para que o jurisdicionado recebe uma 

decisão amplamente discutida, analisada e certamente, muito bem 

fundamentada. 

Os contrapontos dos entendimentos e posicionamentos 

dos participantes deste processo formam a verdadeira democracia onde 

propõem pensamentos, problemas, resultados e soluções, cada qual em 

sua ótica, mas todas as óticas nascidas em cada cidadão qualificado 

integrante do povo/sociedade. 

Por essas razões Exa. entende-se que a complexidade em 

exame carece de vários especialistas dentre eles, ora indicado que se 

coloca à disposição da Suprema Corte para pronunciar-se sobre o tema, 

ainda que como convidado deste d. juízo, se assim couber. 

Assim sendo deferido o pedido de habilitação, requer seja 

aberto prazo a este Requerente para apresentação das razões, a fim de 

que sejam analisados os elementos jurídicos da matéria posta em 

julgamento. 
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Segue no anexo a documentação pessoal do peticionário, 

assim como de seu representante legal e o documento do especialista 

indicado para a sustentação oral, outrossim segue substabelecimento com 

reservas de poderes à DRA. REGINA YOLANDA ARLOTA CARQUEJO – 

OAB/RJ 48962 e que seu nome conste do sistema de acompanhamento 

eletrônico bem como conste nas futuras notificações oriundas desta ADPF. 

Termos em que 

Espera Deferimento 

República Federativa do Brasil, 16 de dezembro de 2021. 

 

Regina Yolanda Arlota Carquejo 
OAB/RJ nº 48962 

 

Mauricio dos Santos Pereira 
OAB/SP nº 261515 
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