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EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, ROSA WEBER 

 

 

 

Ref.: Ação Direta de Preceito Fundamental n. 964 

 

 

 

O PARTIDO DOS TRABALHADORES, por seu Diretório Nacional, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede administrativa e financeira na cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Silveira Martins, n. 132, Centro, CEP: 01019-

000, inscrito no CNPJ sob o n. 00.676.262/0002-51, e em Brasília – DF, no SCS 

Quadra 02, bloco C, n. 256, ed. Toufic – CNPJ: 00676.262/0001-70, neste ato 

representado pela sua presidenta, GLEISI HELENA HOFFMANN, brasileira, 

casada, Deputada Federal (PT/PR), titular da cédula de identidade RG n. 

3996866-5 SSP/PR, inscrita no CPF sob o n. 676.770.619-15, vêm, respeitosamente, 

à presença de Vossa Excelência, requer a sua admissão no presente feito na 

condição de  

 

AMICUS CURIAE 

 

tendo em vista relevância e a especificidade do tema objeto desta ação direta de 

preceito fundamental, bem como a representatividade do requerente, conforme 

se passará a expor a seguir. 
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I – DO CABIMENTO DA FIGURA DO AMICUS CURIAE E DA 

PERTINÊNCIA TEMÁTICA DO PARTIDO DOS TRABALHADORES 

 

1. O amicus Curiae, no Brasil denominado amigo da Corte, conhecido há 

tempos pela Suprema Corte nos processos de controle de constitucionalidade 

objetivo, tem previsão no art. 7º, §2º da Lei n. 9.868/99:  

 

Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de 

ação direta de inconstitucionalidade. 

[...] 

§ 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a 

representatividade dos postulantes, poderá, por despacho 

irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo 

anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. 

 

 

2. O instituto do amicus curiae é uma das modalidades de intervenção de 

terceiros, cuja previsão se encontra também encampada no artigo 138 do Código 

de Processo Civil. Sua função precípua, conforme leciona a mais bem 

fundamentada doutrina, é “prestar informações ou esclarecimentos de fatos e de direito 

ao juízo no qual tramita a demanda na qual pretende intervir”1, desde que “a matéria 

em discussão seja relevante e, portanto, transcenda aos interesses particulares das 

partes”2. 

 

3. Para Humberto Theodoro, a participação do amicus curiae é “meramente 

opinativa a respeito da matéria objeto da demanda” e sua intervenção consiste em “forma 

                                                           
1 ALVIM, Eduardo A.; GRANADO, Daniel W.; FERREIRA, Eduardo Aranha. Direito Processual 

Civil, 6. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 363 
2 Idem. Ibdem. 
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de aprimoramento da tutela jurisdicional”.3 

 

4. O aludido dispositivo legal, in verbis, dispõe que: 

 

Art. 138. 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. (destacou-se) 

 

 

5. Ressalta-se a importância do instituto em comento: trata-se de verdadeiro 

enriquecedor do contraditório, do qual podem fazer parte “todos aqueles que 

tiverem condições de participar da formação da convicção do julgador ou do tribunal”.4 

 

6. Na lição de Arruda Alvim, “se a intervenção amicus curiae torna mais completo 

o contraditório, mais efetivo, é possível dizermos que é dever do magistrado admiti-

lo” 5 , desde que esteja presente, é claro, “algum dos requisitos objetivos em 

perspectiva, e não haja relevante motivo, em sentido contrário, a justificar sua não 

admissão no processo”6. 

 

7. Nesse cenário, justamente em virtude da devida importância dada à 

participação do amicus curiae na emissão do juízo da Corte, que sua participação 

                                                           
3 THEODORO, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 58. ed., 2017, v. 1, p. 500. 
4 ALVIM, Eduardo A.; GRANADO, Daniel W.; FERREIRA, Eduardo Aranha. Direito Processual 

Civil, 6. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 364. 
5 Arruda Alvim, Manual, cit., item 12.6.4, p. 543. 
6 Ibidem. Ibidem 
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pode ocorrer a qualquer momento do processo - desde que, por uma premissa 

lógica, sejam garantidas a (i) aplicação do contraditório, (ii) que a intervenção 

ocorra antes da prolação da decisão a qual se pretende influenciar (iii) a 

conveniência para a instauração da causa e a duração razoável do processo 

(artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). 

 

8. Dessa forma, a notória relevância do caso em tela a qual está atrelada, 

notadamente a possível ruptura do Estado Democrático de Direito e, ainda, com 

o objetivo do peticionante que possui como bases a conservação da democracia 

brasileira, medida que se impõe é a admissão de ingresso no feito, na qualidade 

de amicus curiae. 

 

 

II – BREVE SÍNTESE DA DEMANDA 

 

9. Conforme foi amplamente noticiado pela imprensa, este e. Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento da Ação Penal n. 1044, condenou no último dia 

20 o Deputado Federal Daniel Silveira (PTB-RJ) a oito anos e nove meses de 

reclusão, em regime inicial fechado, em razão do cometimento de crimes de 

ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo7.  

 

10. A motivação da condenação se deu em razão de um conjunto de falas do 

Deputado que incitam a ruptura democrática, além de coação e graves ameaças 

verbais contra Ministros desta c. Corte8.  

                                                           
7 < https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=485660&ori=1>  
8 < https://www.poder360.com.br/brasil/relembre-o-que-levou-daniel-silveira-a-ser-condenado-

pelo-stf/>  
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11. Daniel Silveira é ex-policial militar e foi eleito em 2018 para o seu primeiro 

mandato como deputado federal, com 31 mil votos, representando o PSL - 

mesmo partido ao qual Bolsonaro estava filiado à época. O parlamentar ganhou 

visibilidade, durante o período eleitoral, quando participou de uma manifestação 

no Estado do Rio de Janeiro e quebrou placa que homenageava a vereadora 

Marielle Franco, assassinada em março daquele ano.  

 

12. Posteriormente, o deputado passou a ser investigado em inquéritos que 

apuravam a realização de ataques ao Supremo Tribunal Federal e ações 

relacionadas à disseminação de fake news. Entretanto, os atos centrais - e de maior 

periculosidade - foram ameaças a seis ministros da Suprema Corte. Isso levou 

Daniel a ser acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de coação, 

incitação à animosidade entre as Forças Armadas, além da tentativa de impedir 

o livre exercício dos poderes da União. 

 

13. Um exemplo é o vídeo em que o Parlamentar afirma que imaginava o e. 

Ministro Edson Fachin “na rua, levando uma surra”, junto com outros ministros. 

Outro exemplo é a fala do Deputado na qual afirmava que desejava a cassação 

dos Ministros do STF, bem como “um novo AI-5”. No dia do julgamento da Ação 

Penal, inclusive, o parlamentar defendeu o fechamento do STF e se referiu a 

integrante do Tribunal como “marginal” 9 . Vejamos trechos do discurso 

inconstitucional proferido por Daniel:  

 

 Em relação ao e. Min. Edson Fachin: “Seu moleque, seu menino mimado, 

mau-caráter, marginal da lei, militante da esquerda, lecionava em uma 
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faculdade, sempre militando pelo PT, pelos partidos narcotraficantes, 

nações narcoditadoras [...] Fachin, você integra, tipo assim, a nata da 

bosta do STF, certo? [...]  Militante idiotizado, lobotomizado, que atacava 

militares junto com a Dilma, aquela ladra, vagabunda. Com o 

multicriminoso Luiz Inácio Lula da Silva, de 9 dedos, vagabundo, cretino, 

canalha. O que acontece, Fachin, é que todo mundo já está cansado dessa 

sua cara de filho da puta que tu tem. Essa cara de vagabundo, né [...] Por 

várias e várias vezes já te imaginei tomando uma surra. Ô… quantas 

vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa Corte. Quantas vezes 

eu imaginei você, na rua, levando uma surra. O que você vai falar? Que 

eu tô fomentando a violência? Não. Eu só imaginei. Ainda que eu 

premeditasse, ainda assim não seria crime. Você sabe que não seria crime. 

Você é um jurista pífio. Vai lá e prende o Villas Bôas, rapidão, só pra gente 

ver um negocinho. Se tu não tem coragem, porque tu não tem, tu não tem 

colhão roxo pra isso. [...] Você tem que tomar vergonha na sua cara, olhar, 

quando você for tomar banho, olhar o bilauzinho que você tem e falar: 

‘Pô, eu acho que sou um homenzinho. Eu vou parar com as minhas 

bobeirinhas’. Ah, o quê? Eu estou sendo duro demais? Tô sendo o quê, 

ogro? Ah, tô sendo tosco? O que você espera? Que eu seja o quê? Que eu 

tenha um tipo de comportamento adequado para tratar a Vossa 

Excelência? É claro que eu não vou ter. Eu sei que você está vendo esse 

vídeo aí. [...] Previsto lá no artigo 101 da Constituição os requisitos pra 

que vocês se tornem ministros, totalmente esvaziados, totalmente 

inócuos. Totalmente oligofrênicos, ignóbeis. É o que vocês são. 

Principalmente você, Fachin. Você integra, tipo assim, a nata da bosta do 

STF, certo? 

 

 Em relação ao e. Min. Roberto Barroso: [sobre ter colhão roxo para 

prender o general Villas Bôas] O Barroso, aí que não tem mesmo. Na 

verdade ele gosta do colhão roxo.  

 

 Em relação ao e. Min. Alexandre de Moraes: O Oswaldo Eustáquio, 

jornalista que vocês chamam de blogueiro, foi preso pelo ‘Xandão do 

PCC’. Está aí, preso ilegalmente. Eu tive acesso ao diário dele. Sabia, 

Alexandre de Moraes, que eu tive acesso ao diário dele manuscrito na 

prisão? Dos agentes que o torturaram? Sabia que eu sei? Sabia que eu sei 

que um chegou no ouvido dele e falou assim: ‘A nossa missão é eliminar 

você’. Sabia que eu sei? Eu sei. E eu sei de onde partiram essas ordens. 

Acha que eu tô blefando? Por que, Alexandre, você ficou putinho porque 

mandou a Polícia Federal na minha casa uma vez e não achou nada, na 

minha quebra de sigilo bancário e telemático? É claro que tu não vai 

achar, idiota, eu não sou da tua laia, eu não sou da tua trupe. Dessa bosta 

de gangue que tu integra. Não. Aqui você não vai encontrar nada. No 
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máximo, uns trocadinhos. Dinheiro pouco a gente tem muito. É assim que 

a gente fala. Agora, ilegal a gente não vai ter nada. Será que você 

permitiria a sua quebra de sigilo telemático? A sua quebra de sigilo 

bancário? Será que você permitiria a Polícia Federal investigar você e 

outros 10 aí da ‘supreminha’? Você não ia permitir. Vocês não tem caráter, 

nem escrúpulo, nem moral para poder estar na Suprema Corte;  

 

 Em relação ao e. Min. Dias Toffoli: Levaram o [meu] celular, a Polícia 

Federal. Ninguém falou nada. Ninguém mandou um ofício dizendo 

relacionado ao mandato. Mas quando foram apreender o do José Serra, 

rapidamente, quase num estalar de dedos, Toffoli foi lá e, de ofício, “não 

pode apreender o celular do José Serra, não pode apreender o notebook 

do José Serra. São relacionados so mandato.” Dois pesos e duas medidas. 

Não dá, né, chefe? 

 

 Em relação ao e. Min. Gilmar Mendes: Solta os bandidos o tempo todo. 

Toda hora dá um habeas corpus. Toda hora, vende um habeas corpus, 

vende sentenças, compra o cliente. Opa, foi preso por narcotráfico, opa 

manda pra mim, eu vou ser o relator, tendo ou não a suspeição, 

desrespeitando o Regimento Interno dessa supreminha aí que que de 

suprema nada tem. Previsto lá no artigo 101 da Constituição os requisitos 

pra que vocês se tornem ministros, totalmente esvaziados, totalmente 

inócuos. Totalmente oligofrênicos, ignóbeis. É o que vocês são. [...] Gilmar 

Mendes isso aqui é só [gesticula com os dedos de modo a indicar 

dinheiro]. É isso que tu gosta, né, Gilmarzão? A gente sabe. 

 

 

14. O e. Ministro Alexandre de Moraes, relator da Ação Penal, afirmou que na 

época em que o Deputado Daniel Silveira proferiu as ameaças, já tramitava outro 

procedimento penal contra o parlamentar, configurando o crime de tentar 

impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício do Poder 

Judiciário.  

 

15. O e. Ministro Relator registrou que o deputado, por meio destas falas e 

ações, buscava se favorecer, pois claramente tentava evitar a sua condenação.  
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16. E isto resta confirmado pelo vídeo10 em que o próprio Deputado gravou e 

compartilhou quando foi preso em flagrante, no qual reiterou as ameaças feitas 

aos Ministros deste c. STF, e expressamente falou sobre sua disposição em “matar 

pelo seu país”. Isto é, cita os integrantes desta Corte e fala sobre morte na mesma 

oportunidade, o que não pode ser tido como simples manifestação de raiva, mas 

grave ameaça.  

 

17. A maioria do Plenário desta c. Corte Suprema seguiu o voto do e. Ministro 

Relator e entendeu que as falas do Deputado ultrapassam o limite da liberdade 

de expressão e não estavam relacionadas ao mandato, de modo que não podem 

estar protegidas pela imunidade parlamentar.  

 

18. Assim, condenou-o a oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial 

fechado, pelos crimes de incitação à abolição violenta do Estado Democrático de 

Direito (art. 23, inciso IV, c/c art. 18, da Lei 7.170/1983) e coação no curso do 

processo (art. 344 do Código Penal). Determinou-se, ainda, a suspensão dos 

direitos políticos e a perda do mandato parlamentar. Por fim, condenou o 

Deputado ao pagamento de 35 dias-multa no valor de cinco salários-mínimos.  

 

19. A despeito da inexistência de qualquer ilegalidade da decisão, haja vista a 

gravidade das falas e ameaças ao sistema democrático brasileiro e à integridade 

física dos integrantes desta c. Corte Suprema, e antes mesmo do trânsito em 

julgado e do encerramento da jurisdição do Tribunal, o Presidente da República 

publicou no dia 21.04.2022, sem qualquer parecer (LEP, art. 69), Decreto pelo qual 

concedeu indulto ao Deputado.  

                                                           
10 < https://www.youtube.com/watch?v=QvD7D4uAb7Q>  
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20. O Presidente da República valeu-se da democracia e da liberdade de 

expressão para tentar justificar a abusiva e ilegal concessão do indulto em 

questão, afirmando que “a sociedade encontra-se em legítima comoção, em vista da 

condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela 

Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão”.  

 

21. No entanto, salta aos olhos que o Presidente da República, em clara afronta 

à separação dos Poderes e à democracia, entendeu por bem agir como revisor de 

decisões judiciais, afrontando a autoridade da Suprema Corte brasileira e o 

princípio da separação dos Poderes.  

 

22. Não há dúvida, outrossim, sobre o desvio de finalidade, uma vez que o 

Presidente da República ultrapassou os limites de seu cargo para proteger um 

aliado e apoiador político, motivo pelo qual o Partido dos Trabalhadores ingressa 

no presente ADPF na condição de Amicus Curie. 

 

23. A Rede Sustentabilidade, acertadamente, ajuizou o presente ADPF com 

pedido cautelar que, em síntese, requer: 

 
(...) o deferimento da medida liminar pelo relator (...) para 

suspender os efeitos do Decreto s/n do Presidente da República 

de 21/04/2022, publicado no DOU de 21/04/2020, que concedeu 

“graça constitucional a Daniel Lucio da Silveira, Deputado 

Federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, em 20 de 

abril de 2022, no âmbito da Ação Penal nº 1.044, à pena de oito 

anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela 

prática dos crimes previstos: I - no inciso I, do caput do art. 23, 

combinado com o art. 18 da Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 

1983; e II - no art. 344 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 – Código Penal” ou “Subsidiariamente, caso não se 
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reconheça, de plano, a incompatibilidade in totum do Decreto 

com os preceitos fundamentais constitucionais descritos, que se 

reconheça, ao menos, a manutenção de todos os efeitos 

extrapenais da condenação criminal que não a aplicação da pena 

privativa de liberdade e de multa, sobretudo para se manter a 

condiçãode inelegibilidade de Daniel Lucio da Silveira, por ter 

sido condenado pela prática de crime contra a administração 

pública (art. 344 do CP c/c art. 1º, I, “e”, 1, da Lei Complementar 

nº 64/1990)”. 

 

 

24. O objeto e pedidos do presente ADPF coadunam com o interesse público e 

as práticas de zelo e guarda das instituições democráticas e, consequentemente, 

o próprio corpo democrático do Brasil, ensejando a cooperação e participação do 

Partido dos Trabalhadores na condição de Amicus Curiae, pelas razões e 

fundamentos que passa a expor. 

 

 

III – BREVES PONDERAÇÕES ACERCA DA CONTRIBUIÇÃO DO 

PARTIDO DOS TRABALHADORES SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA 

 

25. O instituto da graça é legítimo, consubstanciando valiosa política criminal 

praticada por questões humanitárias ou compensatórias11. Por essa razão, não se 

impugna a sua constitucionalidade na presente via, tampouco a prerrogativa do 

Presidente da República de concedê-la, mas sim a sua utilização como um 

instrumento de ataque às instituições, motivado essencialmente por interesses 

ilegítimos. 

 

                                                           
11 ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução penal: teoria crítica. 4 ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018, p. 259; 
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26. O Decreto questionado é inconstitucional por ter afrontado diferentes 

preceitos fundamentais previstos na Constituição da República e representar 

violações a direito líquido e certo da coletividade, o que enseja o provimento da 

presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

 

27. Merece destaque os fatos de que o Decreto impugnado: i) afrontou ao 

princípio da separação dos Poderes; ii) violou os princípios da impessoalidade e 

da moralidade administrativa; e iii) incorreu em desvio de finalidade e violação 

ao princípio dos motivos determinantes; conforme será melhor disposto a seguir.  

 

III. a) – Da afronta ao princípio da separação dos Poderes 

 

28. A Constituição da República de 1988, já no Título I, Dos Princípios 

Fundamentais, funda o paradigma do Estado Democrático de Direito em nosso 

país, prevendo não só o Pacto Federativo, como também a Tripartição dos 

Poderes. O art. 2º da Constituição traz serem “Poderes da União, independentes 

e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.  

 

29. É consabido que a teoria da tripartição dos Poderes, desde sua formação, 

tem como elemento central a possibilidade de autocontrole, bem como a previsão 

dos chamados “check and balances”, ou “freios e contrapesos”, ocasião em que um 

Poder poderá incidir sobre os demais para produzir o equilíbrio pretendido. O 

próprio ato coator, em sua parte inicial, diz que o teor do Decreto tem como um 

de seus fundamentos a “manutenção do mecanismo tradicional de freios e 

contrapesos na tripartição dos poderes”.  
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30. Não obstante, o Decreto impugnado não atende aos requisitos necessários 

para se enquadrar dentro das balizas constitucionais, uma vez que extrapola os 

limites do poder do Presidente da República ao atuar com pessoalidade, 

imoralidade e com desvio de finalidade.  

 

31. A doutrina jurídica moderna tem trabalhado cada vez mais o chamado 

Constitucionalismo Abusivo, que significa o uso dos instrumentos 

constitucionais existentes de modo contrário aos próprios princípios da 

Constituição.  Isto é, em aparente cumprimento dos requisitos formais para dar 

validade a determinado ato de índole constitucional, a autoridade acaba por 

minar direitos e garantias fundamentais, tal como ocorrido no presente feito.  

 

32. O senhor Presidente da República, a quem compete a concessão de indulto 

nos exatos termos do art. 84, inciso XII da Constituição da República, utilizou-se 

de instrumento previsto na Constituição com objetivos espúrios. No caso 

concreto, indultou um de seus mais próximos aliados políticos, condenado pela 

Suprema Corte do país por ter praticado delitos atentatórios ao Estado 

Democrático de Direito.  

 

33. A gravidade de tais crimes é tamanha que o próprio constituinte, na parte 

em que descreveu os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, fez constar 

ser inafiançável e imprescritível aqueles crimes praticados como o Estado 

Democrático (art. 5º, XLIV).  

 

34. O ato impugnado, em que pese previsto na Constituição e praticado por 

quem de direito, não atende aos princípios e garantias fundamentais. Ao passo 
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que apenas serviu para pôr em descrédito o Poder Judiciário, rompendo com o 

dever de harmonia previsto na Carta Política.  

 

35. De mais a mais, como já exposto, é importante ressaltar que esta c. Suprema 

Corte sequer havia finalizado o processo relativo ao beneficiário do indulto 

individual. Vale dizer, não se estava diante de situação de cumprimento de pena 

após decisão condenatória transitada em julgado que pudesse justificar a análise 

do Poder Executivo na forma prevista no art. 84, da Constituição da República. 

Por isso mesmo, ausente qualquer parecer ou análise prevista na Lei de Execução 

Penal para a concessão do benefício, em especial no art. 69 daquele Diploma.  

 

36. Está-se diante, portanto, de evidente operação do chamado 

constitucionalismo abusivo que não merece ser tolerado por esse e. Supremo 

Tribunal Federal, última instância no que diz respeito à leitura da Constituição 

de nossa República.  

 

III. b) – Da violação ao princípio da impessoalidade e moralidade 

administrativa 

 

37. A Constituição da República, em seu art. 37, prevê que “a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência”.  

 

38. Como ensina o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, sobre o 

princípio da impessoalidade, “nele se traduz a ideia de que a Administração tem que 

tratar a todos os administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem 
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favoritismos nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, 

políticas ou ideológicas não podem interferir na atuação administrativa e muito 

menos interesses sectários, de facções ou grupos de qualquer espécie”12.  

 

39. Não pode a Administração Pública agir deliberadamente em prol de seus 

aliados ou contra seus adversários, devendo respeitar o princípio democrático da 

isonomia.  

 

40. O Decreto impugnado, em sentido contrário, significou a atuação 

deliberada do Senhor Presidente da República, autoridade coatora, a favor de seu 

aliado político, defensor das mesmas pautas, a quem era atribuída a condição de 

“perseguido” pela própria autoridade.  

 

41. O princípio da impessoalidade, portanto, serve para impedir que atos 

administrativos sejam tomados a partir de simpatias política ou interesses 

sectários. Dessa forma, não se enquadra aos preceitos constitucionais o Decreto 

de Indulto Individual que vise atender exclusivamente ao amigo e aliado político 

da autoridade coatora.  

 

42. Já sobre o princípio da moralidade administrativa, ainda nas lições do 

professor Celso Antônio13, significa que a “Administração e seus agentes têm de atuar 

na conformidade de princípios éticos. Violá-los implicará violação ao próprio 

Direito, configurando ilicitude que assujeita a conduta viciada à invalidação, 

portanto tal princípios assumiu foros de pauta jurídica, na conformidade do art. 37 da 

                                                           
12 MELLO. Celso Antônio Bandeira de. Editora Malheiros. 27ª edição. 2010. p. 114 
13 MELLO. Celso Antônio Bandeira de. Editora Malheiros. 27ª edição. 2010. p. 119. 
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Constituição.” 

 

43. Os princípios éticos pertinentes ao caso, que deveriam ser respeitados por 

parte do Presidente da República, retomam não só a ideia de impessoalidade, 

como também possuem o conteúdo sensível do princípio democrático. Espera-se 

daquele que governa o país o mínimo de apreço pela democracia, não o indulto 

àquele que comete crimes que a ameacem.  

 

44. É imoral que o Presidente da República, no uso de suas atribuições, possa 

endossar o cometimento das práticas contra o Estado Democrático descritas 

anteriormente e devidamente tipificadas como crime e condenadas pela mais alta 

Corte do país.  

 

45. O uso do instrumento do indulto, importante instrumento civilizatório nas 

sociedades democráticas, não pode servir para que alguns poucos tenham direito 

a fazer o que bem entendam e, mesmo após condenados, saiam impunes.  

 

46. A incidência do princípio da moralidade administrativa nos atos 

administrativos de indulto foi textualmente prevista por esse e. Supremo 

Tribunal Federal no âmbito na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5874, de 

relatoria do e. Ministro Alexandre de Moraes.  

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO 

PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, 

XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE 

REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E 

OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA 

ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, 
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SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.  

A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o 

arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, 

previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e 

harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais.  

Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não 

do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse 

verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios 

de conveniência e oportunidade.  

A concessão de indulto não está vinculada à política criminal 

estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência 

formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao 

prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do 

instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e 

contrapesos na tripartição de poderes.  

Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a 

constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o 

mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e 

oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as 

hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que 

entender como a melhor para o interesse público no âmbito da 

Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada 

improcedente. 

(ADI 5874, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ 

Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado 

em 09/05/2019)  

 

47. Esta Suprema Corte, portanto, afirmou que o juízo de conveniência e 

oportunidade do Presidente da República não devem objeto de análise do Poder 

Judiciário, ao passo que a atuação de Sua Excelência deveria ocorrer entre as 

hipóteses legais e moralmente admissíveis, o que não ocorreu.  

 

48. Resta evidenciada a violação a preceito fundamental, o que dá causa ao 

provimento da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

 



 

 

17 

III. c) – Do desvio de finalidade e da violação ao princípio dos motivos 

determinantes. 

 

49. Sabe-se que o instituto do indulto individual é remédio jurídico com 

previsão constitucional para situações excepcionais em que se possibilita ato do 

Presidente da República em caráter político-humanitário, utilizado em diversos 

países como instrumento político de pacificação social. 

 

50. A finalidade do indulto, portanto, não é reverter decisões judiciais que não 

agradem a autoridade responsável, muito menos atuar em contrariedade ao 

Poder Judiciário para fazer imperar suas ideologias políticas e livrar seus aliados 

de condenações.  

 

51. Circunstância jurídica completamente diversa ao que se verifica no Decreto 

Presidencial, de 21 de abril de 2022, pois ao invés de concessão de indulto em 

caráter político-humanitário, verifica-se a utilização de prerrogativa 

presidencial humanitária para favorecer aliado político do Presidente da 

República, de modo a causar ainda mais fervor social. 

 

52. Ou seja, a condenação do beneficiário do referido indulto foi justamente por 

ameaçar “inimigos” políticos do Presidente da República, conduta 

completamente antidemocrática, mas que favorece o próprio signatário do 

indulto, o Presidente Jair Bolsonaro. 

 

53. No Direito Administrativo, campo jurídico que regula o ato administrativo 

em análise, a validade jurídica de terminado ato administrativo é analisada pelos 
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elementos competência, finalidade, forma e motivo. 

 

54. Compreendendo que a finalidade do ato de indulto não restou, sequer 

minimamente, atendida pelo ato administrativo, é evidente o seu desvio e, por 

consequência, sua invalidade.  

 

55. Ademais, o senhor Presidente da República fez listar uma série de 

considerandos sobre a concessão referido indulto, constituindo ali a 

fundamentação de seus motivos. Não obstante, o que se observa na hipótese 

também é a violação ao princípio dos motivos determinantes, haja a falsidade dos 

porquês descritos.   

 

56. Ao se tratar do elemento motivo, o vício pode ocorrer de três modos: (i) 

inexistência de fundamento para o ato; (ii) fundamento falso, vale dizer, 

incompatível com a verdade real; (iii) fundamento desconexo com o objetivo 

pretendido pela Administração. Se o agente pratica o ato sem qualquer razão, há 

vício no elemento “motivo”, vícios acertadamente elencados por José dos Santos 

Carvalho Filho, veja-se: 

 

No que toca ao elemento motivo, o vício pode ocorrer de três 

modos, muito embora a Lei nº 4.717/1965 só se refira à 

inexistência dos motivos (art. 2º, parágrafo único, “d”): (1º) 

inexistência de fundamento para o ato; (2º) fundamento falso, 

vale dizer, incompatível com a verdade real; (3º) fundamento 

desconexo com o objetivo pretendido pela Administração. Se o 

agente pratica o ato sem qualquer razão, há vício no elemento 

“motivo”. O mesmo sucede se baseia sua manifestação de 

vontade em fato que não existiu, como, v. g., se o ato de 

cassação de uma licença é produzido com base em determinado 

evento que não ocorreu. Exemplo da terceira modalidade desse 

vício é aquele em que o agente apresenta justificativa que não 
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se coaduna com o objetivo colimado pelo ato.” (CARVALHO 

FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32ª 

edição. Pág. 217. Ed. Atlas. SP. 2018) 

 

 

57. Observando o gritante vício de validade do ato administrativo em questão 

pela completa falsidade da motivação apresentada pela Administração, pois não 

se trata de indulto humanitário-político, bem como a completa desconexão com 

a verdade real.  

 

58. Utilizou-se do indulto individual para favorecimento político, bem como 

não existir neste ponto espaço para discussão da liberdade de expressão, quanto 

mais aferição de comoção social com a condenação. 

 

 

59. Evidente, portanto, a inconstitucionalidade do Decreto impugnado, 

devendo ser imediatamente anulado por esse e. Supremo Tribunal Federal. 

 

IV – DOS PEDIDOS 

 

60. Por todas essas razões, o Partido dos Trabalhadores requer sua admissão 

no presente feito na condição de amicus Curiae, e autorização para a apresentação 

de documentos, memoriais, estudos, dados e informações que possam contribuir 

com o julgamento e que guardem pertinência com o objeto da referida ação e, por 

fim, que lhe seja concedida a faculdade de sustentar oralmente na ocasião do 

julgamento do mérito. 

 

61. E, na condição de entidade destinada a defender os direitos fundamentais 



 

 

20 

definidos na Constituição Federal (art. 1º, Lei nº 9.096/95), o Partido dos 

Trabalhadores visa colaborar com essa e. Suprema Corte com os argumentos 

acima apresentados, de modo a requerer o deferimento liminar da presente 

ADPF e, quanto ao mérito, seja julgado integralmente procedente os pedidos 

formulados pelo autor, de modo a reconhecer completa nulidade do Decreto 

Presidencial de 21/04/2022, publicado no DOU de 21/04/2022, que concedeu 

indulto ao Deputado Federal, Daniel Lúcio Silveira. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Brasília, 22 de abril de 2022. 

 

Cristiano Zanin Martins 

OAB/SP 172.730 

Eugênio Aragão 

OAB/DF 4.935 

 

Valeska Teixeira Zanin Martins 

OAB/SP 153.720 

Angelo Longo Ferraro 

OAB/DF 37.922 

Maria de Lourdes Lopes 

OAB/SP 77.513 

Marcelo Winch Schmidt 

OAB/DF 53.599 

 

Victor Lugan R. Chen 

OAB/SP 448.673 

Miguel Filipi Pimentel Novaes 

OAB/DF 57.469 

Eduarda P. Quevedo 

OAB/SP 464.676 

Maria Eduarda Praxedes Silva 

OAB/DF 48.704 

 


