
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.236 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REQTE.(S) :ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS 
ADV.(A/S) :ALBERTO PAVIE RIBEIRO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) :PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) :CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE. :CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB 
ADV.(A/S) :MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO 
AM. CURIAE. :ASSOCIACAO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA 

JUSTICA DO TRABALHO 
ADV.(A/S) :ALBERTO PAVIE RIBEIRO 
AM. CURIAE. :PLURIS -  INSTITUTO DE DIREITO PARTIDARIO E 

POLITICO 
ADV.(A/S) :SIDNEY SA DAS NEVES 
AM. CURIAE. :ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ADVOCACIA 

CRIMINAL - ANACRIM 
ADV.(A/S) :BRUNO ESPINEIRA LEMOS 
AM. CURIAE. :EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE 

AFRODESCENDENTES E CARENTES - EDUCAFRO 
ADV.(A/S) : IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA 

DESPACHO: Trata-se  de  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade 
proposta  pela  Associação  dos  Magistrados  Brasileiros,  AMB,  em  que 
questiona a validade dos arts. 9º, parágrafo único e incisos I, II, III; 10; 19; 
20;  27,  caput  e parágrafo único;  30;  32;  33;  36;  37;  e  43 da Lei  Federal 
13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. 

A Ação Direta foi inicialmente distribuída ao Ministro CELSO DE 
MELLO, que solicitou informações prévias às autoridades interessadas, 
conforme rito do art. 10, caput, da Lei 9.868/1999 (despacho de 12/11/2019, 
peça 42).

Em 17/02/2020, o Relator originário invocou razões de foro íntimo 
para se afastar do presente processo (peça 66). A presente Ação Direta foi 
redistribuída a esta relatoria em 20/02/2020 (peça 67). 
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Até  o  momento,  em  atenção  ao  despacho  de  12/11/2019,  foram 
apresentadas informações pelo Presidente da República (peça 60 e 61), 
pela Câmara dos Deputados (peça 63) e pelo Senado Federal (peça 64).

Além dos pedidos de ingresso como amicus curiae já apreciados pelo 
Ministro  CELSO  DE  MELLO  (peças  41  e  43  a  47  dos  autos),  foram 
posteriormente requerimentos de mesmo teor pelo Movimento de Defesa 
da  Advocacia,  MDA  (Petição  8.482/2020,  peça  68),  pelo  Instituto  de 
Garantias Penais,  IGP (Petição 10.152/2020,  peça 72),  e pela Associação 
dos Advogados de São Paulo (Petição 10.999/2020, peça 77).

É o relatório. 

Quanto ao pedido de ingresso como amicus curiae,  na Jurisdição 
Constitucional  brasileira,  o  relator  poderá  admitir  a  manifestação  de 
órgãos  ou  entidades,  considerando  a  relevância  da  matéria,  a 
especificidade  do  tema  objeto  da  demanda,  a  repercussão  geral  da 
controvérsia e a representatividade dos postulantes. Juntamente com as 
audiências  públicas,  este  instituto  é  instrumento  de  democratização  e 
maior legitimação da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 
sede de jurisdição constitucional,  tanto concentrada (ADPF 54/DF,  Rel. 
Min.  MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel.  Min.  LUIZ FUX),  quanto 
difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. 
Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza maior abertura e 
pluralidade  nas  discussões,  ensejando  a  colaboração  com  pareceres, 
dados  e  informações  importantes  sobre  a  questão  controvertida,  bem 
como acerca dos reflexos de eventual decisão da SUPREMA CORTE.

Na presente hipótese, as entidades Requerentes – MDA, IGP e AASP 
–  preenchem  os  requisitos  essenciais,  tendo  demonstrado  poderem 
contribuir de forma relevante para a discussão da questão constitucional 
em causa.

Assim sendo, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, DEFIRO 
Os PEDIDOs DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE, na presente Ação 
Direta de Inconstitucionalidade.

Quanto à sequência do trâmite processual, diante da relevância da 
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matéria  constitucional  suscitada  e  de  seu  especial  significado  para  a 
ordem social e a segurança jurídica, mostra-se adequada a adoção do rito 
do art. 12 da Lei 9.868/1999, pelo que determino:

(a)  solicitem-se as informações definitivas,  a serem prestadas pelo 
Presidente da República e pelo Congresso Nacional, no prazo de 10 (dez 
dias); e

(b) em seguida, remetam-se os autos ao Advogado-Geral da União e 
à Procuradora-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) 
dias, também para manifestação definitiva quanto ao mérito da ação.

Deve-se adotar providência semelhante nas ADIs 6238 e 6239, que 
tramitam em conjunto com esta ADI 6236.

À Secretaria, para as anotações pertinentes.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2020.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES

Relator
Documento assinado digitalmente
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