
EXMO. SR. DR. MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RELATOR DA 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL - ADPF 

Nº 153 

 

 

MINISTRO DIAS TOFFOLI 

 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA (ABI), pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 34.058.917/0001-69, com domicílio na Rua Araújo Porto Alegre, 71, Centro, Rio de 

Janeiro, RJ, CEP 20030-012, representado por seu presidente Paulo Jeronimo de Sousa, 

brasileiro, divorciado, jornalista autônomo, portador do CPF nº 032.936.967-91 e da 

Carteira de Identidade nº 2215389- IFP, através de seu advogado infra-assinado 

(Procuração em anexo), com escritório na Avenida Beira Mar, nº 406, Grupo nº 1.205, 

Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20021-060, local onde recebe intimações, pugnando para 

que as futuras publicações e intimações eletrônicas sejam veiculadas em nome do 

advogado Carlos Nicodemos Oliveira Silva, OAB/RJ 75.208, nos autos da ARGUIÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADPF nº 153, proposta pelo 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, em face do §1º do Artigo 

1º da Lei nº 6.683/1979,vem a V. Exa., nos termos do artigo 138 e seguintes do Código 

de Processo Civil, REQUERER sua admissão no feito na qualidade de AMICUS CURIAE, 

aduzindo os seguintes motivos de fato e de Direito. 

 

I – DA NATUREZA DO INSTITUTO PROCESSUAL E DAS RAZÕES CONSTITUCIONAIS PARA 

O DEFERIMENTO DA INTERVENÇÃO 



Para fins de mera concatenação de raciocínio jurídico e necessária e escorreita 

cognição dos motivos que levam a Requerente a pleitear a intervenção no presente 

feito, passa-se a breve histórico conceitual e legislativo do instituto “Amicus Curiae”. 

Em correspondente vernáculo pátrio, o “amigo da corte” ou “amigo do tribunal” 

é modalidade de intervenção de terceiros que têm interesse jurídico na demanda em 

prol das pretensões de uma das partes, sendo-lhe facultado, uma vez admitido nos 

autos como tal, auxiliar e subsidiar com fatos e fundamentos legais o evolver do 

processo. 

Na leitura da Inicial da ADPF proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil em especial as causas de pedir e pedidos contidos naquela Peça 

Vestibular, se denota, com clareza solar que o objeto da presente demanda tem 

contornos que ultrapassam os liames subjetivos da lide, para alcançar um sem número 

de terceiros que atuam em sinergia de objetivos com a nobre causa de proteção dos 

direitos humanos e suas variadas e dignas vertentes, dentre eles a ora Requerente, 

como se demonstrará em tópico próprio. 

Procedendo-se ao cotejo da Inicial e documentos acostados com o Estatuto da 

Requerente e a exposição de motivos que se procederá na presente peça, se conclui, de 

forma inexorável, pelo interesse de agir deste na presente demanda, o que autoriza e 

justifica a sua inclusão no feito na qualidade de Amicus Curiae. 

Sob o enfoque constitucional, a atuação do Amicus Curiae atende a dois 

princípios basilares contidos na Magna Carta, dos quais não se pode afastar em lide de 

tamanha repercussão jurídica e social, que afeta de forma direta e odiosa os cada vez 

mais necessários e urgentes esforços na proteção dos direitos humanos no Brasil. 

Inicialmente, se deve homenagear o princípio constitucional do livre acesso ao 

Poder Judiciário, consagrado na Constituição da República em seu art. 5º, XXXV, in 

verbis: 

“XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito” 



De fato, mais uma vez rogando para o cotejo entre a Peça Vestibular, suas causas 

de pedir e pedidos e a atuação da ora Requerente, se verifica que o julgamento da lide, 

uma vez, apenas por amor ao debate, julgada improcedente, atingirá negativamente as 

atuações estatutárias da Requerente, ceifando uma série de possibilidades de busca a 

proteção dos direitos humanos, em última análise. 

Acerca da postura do Governo Federal diante da evidente violação a diversos 

preceitos fundamentais previstos na Constituição Federal, sobretudo relacionados ao 

direito à informação, à liberdade de expressão, à verdade e memória, como evidente no 

caso concreto. Isso se diz a respeito da Lei nº 6.683 de 28 de agosto de 1979, o qual 

concedeu anistia a todos que cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes 

eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da 

Administração Direita e Indireta de fundações vinculadas ao poder público, aos 

Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e 

representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e 

Complementares, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de 

agosto de 1979.  

Contudo, a maior problemática acerca disto é na aplicaçãodos termos “crimes 

políticos ou conexos com estes” e do parágrafo 1º do artigo 1º da citada Lei que 

considera crimes conexos como crimes de qualquer natureza relacionados com crimes 

políticos ou praticados por motivação política. Bem como na interpretação que crimes 

comuns, como homicídios, tortura, desparecimento forçado, dentre outros, cometidos 

por agentespúblicos estariam incluídos dentrodo âmbito de aplicação da Lei da Anistia. 

E consequentemente, a ocultação da verdade sobre o ocorrido nesse período do regime 

totalitário limitando princípios constitucionais e direitos fundamentais.  

De acordo com o artigo 5º, XXXIII da Constituição Federal, todos têm direito a 

receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse 

coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado. Ademais, o direito à verdade e memória é consagrado como um direito humano 

que exerce caráter universal.  



O conhecimento sobre a verdade ocorrida durante um período totalitário e a 

preservação da sua memória são essenciais para o entendimento e evolução de uma 

sociedade democrática. Sendo este direito, inclusive, um grande passo para uma justiça 

de transição e na reparação de atos totalitários violadores de direitos.  

Sendo assim, é comprovado que há um cenário incompatível para com as 

diretrizes constitucionais, como já dito, a garantia do direito à informação, à liberdade 

de expressão, à verdade e memória, bem como os princípios constitucionais 

democráticos e republicanos, o que demonstra inconstitucionalidade da Lei.  

De fato, em face das vedações e aberrações jurídicas impostas na Lei em 

comento, a instituição Requerente se vê diante de franca, iminente, injustificada e 

odiosa “lesão a direito”, não se podendo, diante de tal contexto, deixar de deferir o 

pedido de intervenção deste como Amicus Curiae. 

De outro lado, ainda na seara constitucional, outra basilar norma não pode 

deixar de ser contemplada na decisão de deferimento do pleito que ora se deduz, qual 

seja a contida no art. 5º, LV, da Constituição Federal, in verbis: 

“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes” 

Efetivamente, o princípio constitucional acima destacado é corolário daquele 

primeiro, eis que, reconhecida a lesão a direito da instituição ora Requerente diante da 

Lei de Anistia, resta evidente o esvaziamento de suas funções sociais, no que tange às 

atividades e/ou projetos que desenvolve em âmbito nacional, sendo a Requerente 

órgão de natureza privada que honra a necessidade de observância de todo o mosaico 

legislativo que fora ao longo do tempo e, especialmente, a partir do advento da 

Constituição Federal de 1988, em defesa da sociedade civil. 

Evidente que, à luz do Estado Democrático de Direito, se deve ofertar no mesmo 

processo em que se debate o tema todas as faculdades de argumentar e produzir provas 

típicas do princípio do contraditório e da ampla defesa. 



Veja, portanto, Digno Relator, que encontra amparo constitucional a pretensão 

da ora Requerente para ver deferida a si a sua intervenção no presente feito como 

Amicus Curiae. 

II – DA DISCIPLINA LEGAL DA MATÉRIA E DO PREENCHIMENTO PELA REQUERENTE DOS 

REQUITOS QUE AUTORIZAM A INTERVENÇÃO 

Reza o caput do art. 138, do Código de Processo Civil de 2016, o que abaixo é 

preconizado: 

“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.” 

Destaca-se em negrito, com as vênias de V. Exa., nobre Relator, as 

particularidades do caso concreto que revelam o cabimento da intervenção da ora 

Requerente como Amicus Curiae no presente feito.  

A relevância da matéria que ora está sob a douta cognição de V. Exa., bem 

como a especificidade do tema, além da repercussão geral que a questão posta em 

julgamento revela, serão abordadas em tópico próprio. 

No entanto, desde já se pode denotar a presença das três matizes em questão 

no caso concreto, o que, como antes se bem pontuou, faz com que a lide em tela 

ultrapasse os liames subjetivos entre Autor e Réu, para convir, em prol do escorreito 

julgamento, a intervenção de terceiros, em especial na modalidade de Amicus Curiae. 

A Requerente, por meio do presente petitório no qual se acosta seu Estatuto 

Social e rol de documentos que apontam sua efetiva, contínua e exitosa atuação na área 

flagrantemente prejudicada pelo ato de governo, que mais apropriadamente poder-se-



ia denominar de “ato de desgoverno”, demonstra de forma cabal que apresenta 

representatividade adequada, nos termos literais da norma de regência. 

Essa representatividade, quanto àqueles três matizes, quais sejam, relevância 

da matéria, especificidade do tema e repercussão geral é que inspiram a ratio legis do 

contido no § 2º, do art. 138 do CPC, ao disciplinar que: 

“Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a 

intervenção, definir os poderes do amicus curiae” 

De fato, cabe ao nobre Relator, diante do cotejo da atividade e efetividade e 

continuidade do labor da instituição que se credencia como Amicus Curiae, dentro da 

teleologia do quanto a mesma poderá contribuir com argumentos e provas para o 

deslinde da demanda, estabelecer as faculdades processuais que poderá usufruir nos 

autos, ao longo do curso da demanda. 

No caso concreto, também em tópico próprio, ao se analisar a atuação da 

Requerente no contexto que é o pano de fundo da presente ADPF, facilmente se 

perceberá que a entidade em muito contribuirá para trazer aos autos luzes para o 

esperado julgamento em conformidade com os fatos e com o bom Direito. 

           Assim, a admissão da Requerente como Amicus Curiae é medida correta e 

consentânea com o ordenamento jurídico brasileiro. 

           A admissão do presente pedido de intervenção de Amicus Curiae, portanto, é 

medida que se impõe, tendo em vista que o presente caso contém todos os 

pressupostos necessários para o seu deferimento. 

 

III – DA ESPECIFICADADE DE ATUAÇÃO DA REQUERENTE EM ATENDIMENTO AO 

CONTIDO NO ART. 138 DO CPC 

        Em homenagem ao parco tempo de Vs. Exas. não irá aqui se repetir a transcrição do 

contido no art. 138 do CPC, mas se pede especial atenção de V. Exa., nobre Relator, para 



a plena adequação da entidade ora Requerente aos requisitos determinados por aquela 

norma para autorizar sua admissão no presente feito como Amicus Curiae. 

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI), ilustre e conceituada entidade de 

atuação na defesa da liberdade de imprensa, do direito à informação e dos direitos 

humanos, fundada em 1908, exerce papel essencial na manutenção e efetivação da 

democracia, tendo por suas finalidades primordiais a defesa da ética, a promoção dos 

direitos humanos e da liberdade de informação e expressão. É palpável a legitimidade 

dessa instituição para atuar como amigo da Corte no presente caso, seja sob o aspecto 

do direito à informação e das liberdades democráticas, ou sob o aspecto da proteção de 

direitos humanos.  

O direito à informação é um verdadeiro instrumento de concretização do 

exercício da democracia. A Associação Brasileira de Imprensa, importante e dedicado 

defensor dos fundamentos constitucionais, preza pela garantia dos direitos devidos. A 

ABI também acredita na liberdade de expressão, que tem por objeto não somente a 

proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo 

de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos 

cidadãos na vida coletiva e na democracia.  

Nesse aspecto, se revela a preocupação da ABI com a Lei 6.683, uma vez que a 

mesma acarreta um verdadeiro desserviço à sociedade, pretendendo diminuir o direito 

à informação da sociedade, limitando da mesma o seu direito de expressão ao ocultar a 

verdade sobre violações de direitos humanos ocorridas na ditadura militar.  

Traz-se, também, ao conhecimento de V. Exa. e vossos Eminentes Pares o site 

de uma das instituições Requerentes: http://www.abi.org.br/.  

Observe V. Exa. que a Lei Impugnada viola o direito à verdade e memória, já 

consagradonos direitos humanos devido a todos, seguindo jurisprudência da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. É compreendido que revelar a verdade e 

preservar a memória sobre violações de direitos humanos ocorridos durante um regime 

totalitário é um passo importante para a busca de uma justiça de transição.  

http://www.abi.org.br/


Nesse sentido, a supracitada Corte declarou o Estado Brasileiro como 

responsável por violações de direitos humanos, inclusive do direito à verdade no caso 

de Vladimir Herzog, jornalista brasileiro, torturado e assassinadodentroda detenção 

militar, que se tornou símbolo da repressão de um governo autoritário. Demostrando 

que a Requerente de fato, por casos com o do Herzog, dentre outros jornalistas que 

sofreram violações de direitos humanos durante o período totalitário, tem claro 

interesse na discussão da constitucionalidade da Lei impugnada, vez que a Requerente é 

uma associação com o objetivo de defender tais jornalistas.  

A Requerente ainda foi vítima direta de atos violadores de direitos ocorridos no 

regime totalitário como, em 19/08/1976,quandoo grupo terrorista Aliança 

Anticomunista Brasileira explodiu uma bomba no sétimo andar do prédio da 

Requerente. Os autores desse atentado permanecem, até hoje, impunes. 

Veja V. Exa., nobre Relator, a pertinência do ora alegado, que envolve a 

atuação e as razões de ser da Requerente e sua finalidade de defender os direitos 

humanos e as liberdades de informação e expressão, sendo estes, temas presentes no 

objeto da Lei que ora se impugna. Bem como, o interesse em ter elucidados fatos 

violadores de direitos ocorridos, não somente, mas também com jornalistas e a própria 

Associação.   

Por todo o exposto, a entidade ora Requerente demonstra de forma cabal e 

documental que atende a todos os requisitos previstos no art. 138, caput, do Código de 

Processo Civil, para ser admitida na presente Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental como Amicus Curiae, sendo o que ora requer. 

IV – DOS FATOS APRESENTADOS COMO CAUSAS DE PEDIR NA ARGUIÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL ORA EM APRECIAÇÃO E DE SUA 

RATIFICAÇÃO PELO REQUERENTE 

Apenas para contextualizar, na Inicial do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, já se assentou com maestria a competência do Egrégio Supremo 



Tribunal Federal para apreciar a presente lide, bem como todos os demais tópicos de 

índole processual, para o válido desenvolvimento do processo. 

Para a comprovação da incompatibilidade da Lei impugnada com os comandos 

constitucionais, vale ressaltar um ponto citado na Inicial, em que de acordo com o Lei nº 

6.683 acaba por violar o preceito fundamental de não ocultar a verdade, em que a 

Constituição Federal garante no artigo 5º, XXXIII o direito de todos de receber dos 

órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo. Este 

direito representa a aplicação dos princípios democráticos (art. 1º, parágrafo único) e 

republicanos (art. 3º, I e IV), visto que o povo é o poder soberano do Estado, sendo 

incabível que membros do governo, logo servidores do povo, possam ocultar a verdade 

daqueles o qual seu poder emana.  

Em adição ao referido assunto, o direito à verdade e memória ainda pode ser 

referido como um direito fundamental implícito seguindo o artigo 5º, §2º da 

Constituição Federal, baseado nos princípios da dignidade humana (art. 1º, III), 

publicidade (art. 37) e o direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5º IX). 

O direito à verdade e memória é reconhecido pela jurisprudência da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos como um direito humano devido a todos de 

acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Vale ressaltar que o Estado 

Brasileiro é parte da referida Convenção e com sua ratificação pelo Decreto nº 678 de 

1992.  

De acordo com a jurisprudência da Corte Internacional como nos casos Barrios 

Altos vs. Peru e Gomes Lund e outros vs. Brasil, dentre outros, a Corte estabelece que os 

artigos 1.1 e 2 da Convenção Americana afirmam que os Estados Partes devem garantir 

e respeitar os direitos devidos na Convenção, resultado numa obrigação de prevenir, 

investigar e reparar todas as violações de direitos humanos.  

Segundo o caso Barrios Altos vs. Peru, a Corte determinou que as vítimas e suas 

famílias detêm o direito à verdade de saber os fatos decorridos de um crime como 



forma de assegurar os direitos a garantias judiciais do artigo 8º da Convenção e a 

proteção judicial do artigo 25 da Convenção.  

Portanto, é através do direito à verdade que vítimas e familiares conhecem os 

fatos e circunstâncias que resultaram em uma violação de direitos humanos e podem 

assim ser clarificados em um processo judicial. Vale ressaltar que a Corte estabelece não 

só o direito à verdade às vítimas e familiares, como também a todos em sociedade tem 

o direito de saber sobre fatos que resultaram em violação de direitos humanos.  

Além do direito à verdade, a Corte Interamericana de Direitos Humanos também 

reconheceu jurisprudencialmente o direito à memória como um direito humano no caso 

Anzualdo Castro vs. Perú. O direito à memória estabelece duas dimensões, a individual 

que se refere a reparação devida as vítimas e uma coletiva que reconhece medidas para 

preservar a memória histórica das violações de direitos humanos.  

A caracterização do direito a verdade e a memória como direitos humanos e 

logo, devidos de forma universal, pode, ainda, ser apontada pelo Eixo Orientador .VI do 

Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3 do Decreto nº 7.037 que estabelece:  

“VI - Eixo Orientador VI: Direito à Memória e à Verdade: 

a) Diretriz 23: Reconhecimento da memória e da verdade como Direito Humano da 
cidadania e dever do Estado; 

b) Diretriz 24: Preservação da memória histórica e construção pública da verdade; e 

c) Diretriz 25: Modernização da legislação relacionada com promoção do direito à 
memória e à verdade, fortalecendo a democracia.” 

 

Na contramão de um esperado e constitucional Estado Democrático de Direito, a 

Lei nº 6.683culmina em uma violação aos direitos à verdade e à memória, à informação, 

à liberdade de expressão e aos princípios constitucionais democráticos e republicanos, 

sendo, assim, cabível a propositura da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental, eis que se contrapõe aos artigos 1.1, 2, 8 e 25 da Convenção Americana 

de Direitos Humanos, e o artigo 5º, XXXIII e IX, bem como os artigos 1º, III e parágrafo 

único, 3º, I e IV e 37, todos da Constituição Federal.  



No mais, a Requerente anui com todas as demais causas de pedir aduzidas na 

Inicial, que não serão aqui reproduzidas, reitera-se, por objetividade e em homenagem 

ao parco tempo de V. Exa., nobre Relator. 

V – DOS PEDIDOS 

De todo o exposto, a Requerente vem a V. Exa. pleitear: 

a. O deferimento, na forma do contido no art. 138, caput, do CPC, de sua 
intervenção na presente Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental, uma vez comprovada a existência de todos os pressupostos 
legais para a intervenção almejada; 

b. Que, na forma do § 2º, do art. 138 do CPC, seja facultada, pela sua atividade e 
especificidade com a temática aqui abordada, a prática de todos os atos 
processuais, podendo apresentar provas, sustentar oralmente em plenário, 
recorrer, e tudo o que se fizer necessário para dar validade no caso concreto ao 
insculpido nos incisos XXXV e LV da Magna Carta; 

c. Assim como a abertura de prazo para a apresentação de memoriais, 
acompanhados de dados e elementos empíricos convenientes ao julgamento 
prudente da ação; 

 

Protesta pela produção de todas as provas em Direito admitidas. 

 

Nestes termos 

Pede deferimento 

Rio de Janeiro, 10 de marco de 2021. 

 

 

 

CARLOS NICODEMOS 

OAB/RJ 75.208 

 



 

 

MARIA FERNANDA FERNANDES CUNHA 

OAB/RJ 233.268 


