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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES 

DD.  RELATOR  DA  ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE 

PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 799 

EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

  

  

  

  

  

INSTITUTO  DOS  ADVOGADOS  BRASILEIROS  (IAB-

NACIONAL), associação sem fins lucrativos, de caráter nacional, com 

personalidade jurídica de direito privado, com sede na Avenida Marechal 

Câmara, nº 210, 5º andar, Rio de Janeiro/RJ (DOC. 01 – Estatuto Social e DOC. 

02 – Ata de Assembleia Eleitoral e Ata de Posse da Diretoria Eleita para o Biênio 

2020/2022), por seu advogado (DOC. 03 – procuração), com lastro no § 2º do 

art. 6º da Lei 9882/99, no art. 138 do Código de Processo Civil e no Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal, vem requerer a V.Exa. a sua habilitação 

como  

  

AMICUS CURIAE  

  

nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 799, 

proposta pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, pelos fundamentos a seguir 

expostos.  

  

1. Da admissibilidade do amicus curiae na presente ADPF  
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O PSB, autor da ADPF em referência, pretende que a Egrégia Suprema 

Côrte, no mérito, declare a não recepção pela Constituição Federal de 1988 de 

diversos dispositivos da Lei 7.170/1983 (Lei de Segurança Nacional) 

expressamente elencados na inicial. 

 

Argumenta o autor que determinados dispositivos da Lei de 

Segurança Nacional compõem “entulho autoritário” e são incompatíveis com o 

texto constitucional vigente, mas apesar disto têm sido frequentemente 

invocados contra críticos do atual Governo Federal, em tentativa de imposição 

de cerceamento das liberdades de expressão, de manifestação e de imprensa, 

atentando-se contra diversos princípios que regem o Estado Democrático de 

Direito. 

 

Manifesta a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da 

demanda e a repercussão social da controvérsia, requisitos de admissibilidade 

de amicus curiae fixados no art. 138 do CPC.   

  

2. Da legitimidade do IAB- NACIONAL para a atuar como amicus curiae  

 

Nas hipóteses de admissibilidade de amicus curiae, como a presente, 

possui legitimidade  para  tal  habilitação  a entidade especializada, 

com representatividade adequada (art. 138 do CPC). 

 

O IAB-NACIONAL, a mais antiga casa de estudo do direito das 

Américas, fundado em 1843 sob a denominação de “Instituto da Ordem dos 

Advogados do Brasil”, nasceu com o principal objetivo de “organizar a Ordem 

dos Advogados, em proveito da ciência e da jurisprudência” (art. 2º do Estatuto 

vigente à época), o que se efetivou somente na década de 1930 com a criação 
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da Ordem dos Advogados do Brasil. Desde então, a “Casa de Montezuma”, que 

tanto contribuiu para a formação do pensamento jurídico brasileiro, 

congregando juristas como Teixeira de Freitas, Rui Barbosa, Nabuco de Araújo, 

Clovis Bevilacqua, André Faria Pereira, entre tantos outros, tem se dedicado à 

cultura e ao debate dos grandes temas nacionais, bem como à defesa da ordem 

jurídica e do Estado Democrático de Direito.1 

 

Inegável tratar-se o requerente de entidade especializada, com 

representatividade adequada, reunindo plena capacidade e legitimidade para 

atuar como amicus curiae perante a mais alta Côrte brasileira. Ressalte-se, a 

propósito, que tal legitimidade do IAB- NACIONAL já foi reconhecida diversas 

vezes pelo E. Supremo Tribunal Federal anteriormente, como nas ADPF 444 e 

395, a ADC 44 e a ADI 4650.  

  

3. Da pertinência temática  

 

Entre os fins do IAB-NACIONAL, fixados no seu Estatuto no art. 2º, 

estão “a defesa do Estado Democrático de Direito e seus princípios 

fundamentais”, “o estudo do Direito, a difusão de conhecimentos jurídicos e o 

culto à Justiça” e a “colaboração e atuação, por todos os meios admissíveis, na 

manutenção e no aperfeiçoamento da ordem jurídica e democrática” (DOC. 

01). 

 

O objeto da presente ADPF, portanto, está plenamente em harmonia 

com as finalidades estatutárias do IAB- NACIONAL, sendo induvidosa a 

pertinência temática e, também, a sua legitimidade para ser admitido como 

amicus curiae na espécie.  

  

 
1 www.iabnacional.org.br   

http://www.iabnacional.org.br/
http://www.iabnacional.org.br/
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4. Do Pedido  

  

   Nessas condições, vem requerer a V.Exa. se digne i) admitir o IAB-

NACIONAL como amicus curiae nesta ADPF 799, nos termos do art. 138 do CPC 

e da Lei 9882/99, para que exerça todas as faculdades inerentes a tal função, 

como a apresentação de memorial; ii) determinar a intimação do requerente, 

por meio dos seus advogados, de todos os atos do processo; e iii) assegurar ao 

requerente a possibilidade de sustentação oral de seus argumentos em 

Plenário no julgamento de mérito da presente causa. 

 

    P. Deferimento.  

  

Do Rio de Janeiro para Brasília, 30 de março de 2021.  

  

 

Marcio Barandier  

OAB/RJ 75.397  

  

  

  
Rita de Cassia Sant’anna Cortez  

Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros 
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PROCURAÇÃO  

  
  
Outorgante:  
  
INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS – IAB, associação civil sem 
fins lucrativos, com sede na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Câmara 
nº 210, 5º andar, Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20020-080, inscrita sob o nº 
34.075.812/000118, neste ato representado por sua presidente, Rita de Cássia 
Sant’Anna Cortez, brasileira, advogada, inscrita na OAB/RJ nº 39.529 e no CPF sob 
o nº 599.169.157-68.  
  
Outorgados:  
  
PAULO DE MORAES PENALVA SANTOS, brasileiro, advogado, regularmente 
inscrito na OAB/RJ nº 31.636 e no CPF nº 495.709.357-15, e-mail 
paulopenalva@psadvs.com.br, JOÃO THEOTONIO MENDES DE ALMEIDA 
JUNIOR, brasileiro, advogado, regularmente inscrito na OAB/RJ nº 72.960 e no CPF 
nº 893.262.617-00, e-mail joaotheotonio@mendesdealmeida.adv.br, e MARCIO 
GASPAR BARANDIER, brasileiro, advogado, regularmente inscrito na OAB/RJ 
sob o nº 75.397, e no CPF nº 010.328.097-95, e-mail marcio@barandier.com.br, todos 
com endereço na Av. Marechal Câmara nº 210, 5º andar, Centro – Rio de Janeiro –RJ 
– CEP 20020-080.  
  
Poderes: os poderes constantes da cláusula ad judicia para ingressar como amicus 
curiae nos autos da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental número 799.  
  
  

Rio de Janeiro, 30 de março de 2021.  
  

  
INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS – IAB  

Rita de Cássia Sant’Anna Cortez 
Presidente Nacional  
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