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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

ADI 5874 

 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no 

exercício de sua autonomia funcional preconizada no §2º, do art. 134 da 

Constituição da República e no uso de sua atribuição legal prevista no 

art. 4º da Lei Complementar nº 80/94, com respaldo no art. 134, caput, 

da Lei Maior; e art. 7º, § 2º, da Lei nº 9868/99, vem, respeitosamente, 

requerer admissão como AMICUS CURIAE no processo em epígrafe, 

fazendo-o pelos seguintes fundamentos. 
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I. SÍNTESE DO PROCESSADO 

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) proposta 

pela Procuradoria-Geral de República, tendo por objeto o 

reconhecimento da desconformidade com o texto constitucional dos 

seguintes dispositivos do Decreto nº 9246/2017: art. 1º, I; art. 2º, § 1º, I; 

art. 8º; art. 10 e art. 11, os quais concedem benefícios de indulto e 

comutação de pena aos encarcerados que satisfizerem os requisitos que 

estabelece.  

Durante o recesso forense, a Ministra Presidente do Supremo 

Tribunal Federal acolheu, em caráter provisório, o pedido de concessão 

de medida cautelar para suspender os efeitos jurídicos dos referidos 

dispositivos normativos. 

O feito foi regularmente distribuído, cabendo a relatoria a 

Vossa Excelência. 

 

II.  DA ADMISSÃO COMO AMICUS CURIAE 

A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais preenche os 

requisitos para admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. 

Isso porque, nos termos do que preconiza o art. 7º, § 2º, da Lei 

nº 9868/99, referida admissão depende da convergência de dois 

elementos: a relevância da matéria e a representatividade dos 

postulantes.  
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Em relação ao primeiro pressuposto, salta aos olhos a 

relevância da matéria no caso vertente. É que, tendo o Brasil se tornado 

o terceiro país em número de presos no mundo, com uma massa 

carcerária que supera os 700.000 pessoas, se afigura despiciendo 

argumentar que qualquer mínima alteração no ato normativo em 

questão terá imediato reflexo, positiva ou negativamente, na execução 

penal de um expressivo número de pessoas. 

Em outras palavras, a decisão na indigitada ADI repercutirá na 

liberdade e na vida de milhares de brasileiros, com os quais o Estado 

brasileiro tem o compromisso de trabalhar pela integração social. 

Daí a inexorável conclusão de que se trata de matéria de 

relevância a justificar o amplo debate e a oitiva prévia de diversos atores 

do sistema, tudo para subsidiar a decisão a ser proferida. 

No que pertine à representatividade da ora postulante, é fato 

que a instituição é responsável pela tutela individual e coletiva da ampla 

maioria dos encarcerados no estado de Minas Gerais.  

Ressalte-se que se trata do segundo maior contingente de 

presos dentre os entes federados, atrás somente do estado de São 

Paulo.   

A hipossuficiência econômica e financeira dos recolhidos ao 

cárcere é fato notório, o que coloca sobre os ombros da Defensoria 

Pública estadual a pesada responsabilidade de promover a defesa dos 

seus direitos. 
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E apesar da estrutura aquém do ideal, 88% dos encarcerados 

em Minas Gerais se encontram em unidades atendidas pela Defensoria 

Pública. 

Ao longo dos últimos anos, diversos projetos foram 

desenvolvidos para buscar o melhor encaminhamento da questão 

carcerária no estado, merecendo destaque o Projeto Libertas, depois 

convertido em programa de atuação permanente, que, com apoio de 

recursos federais levou atendimento aos mais diversos rincões do 

estado. 

Ademais, a Defensoria Pública mineira atua em unidades de 

dimensões variadas, desde presídios de pequeno porte no interior do 

estado até grandes complexos penitenciários, como em Ribeirão das 

Neves, Contagem e São Joaquim de Bicas, que abrigam milhares de 

homens e mulheres, o que permite à instituição conhecer a dimensão do 

problema e seus efeitos em todo seu espectro multifacetado e dinâmico. 

Vale lembrar que o Decreto que se pretende declarar 

parcialmente inconstitucional é parte integrante de uma política 

penitenciária que lida com um dos vértices do problema carcerário, qual 

seja, o da superlotação. 

Pontua-se, ainda, que a atuação da Defensoria mineira não se 

limita ao atendimento presencial, visitas e inspeções nas unidades 

prisionais, mas tem também um viés acadêmico e de produção de 

conhecimento na área, em especial no âmbito da Câmara de Estudos de 
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Execução Penal, instituída pelas Deliberações nº 22/2015 e 10/2016, do 

Conselho Superior da Instituição. 

Para além dos limites geográficos do estado de Minas Gerais, a 

Defensoria mineira tem participado de forma destacada de ações na área 

prisional em âmbito nacional, podendo ser citado como exemplo, a 

atuação nas forças tarefas do Projeto “Defensorias sem Fronteiras”, em 

presídios no estado do Rio Grande do Norte, de Rondônia e do 

Amazonas, esta última promovida após rebelião que deixou 56 mortos 

no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, e que foi 

coordenada por uma defensora pública com atuação na execução penal 

em Minas Gerais. 

Anota-se, ademais, que a presidente da Comissão de Execução 

Penal do Colégio de Defensores Gerais do Brasil (Condege), bem como a 

atual representante das Defensorias Públicas no Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública, é uma defensora pública do estado de Minas Gerais, 

devendo ser frisado que o CNCPC é precisamente o órgão que elabora e 

encaminha ao Ministério da Justiça, a minuta do Decreto de Indulto, a 

cada ano. 

Em suma, a Defensoria Pública mineira, como as Defensorias 

dos demais entes federados, estuda, analisa e vive o dia a dia do sistema 

carcerário nacional, tendo a compreensão deste como um todo, 
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expertise que lhe habilita a contribuir efetivamente para a busca da 

melhor solução na questão trazida na ADI. 

A linha que o país busca trilhar, de respeito aos direitos 

humanos e de observâncias dos tratados internacionais que versem 

sobre a política penitenciária, impõe que as medidas e decisões, em todo 

e qualquer âmbito, sejam precedidas de acurada análise, com escuta 

ativa dos órgãos e instituições de defesa dos direitos. 

Vale lembrar, ainda, que o pleito ora deduzido, de admissão da 

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, bem como de outras 

Defensorias estaduais, como amicus curiae em processos em trâmite no 

Supremo Tribunal Federal já foi acolhido, como nos casos da ADPF nº 

496, de relatoria de Vossa Excelência, que questiona o art. 331, do 

Decreto-Lei n° 2848/40 (Código Penal), e, ainda, no HC Coletivo nº 

143.641, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, que versa sobre 

direitos de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema 

penitenciário nacional, que ostentam a condição de gestantes, de 

puérperas ou de mães com crianças com até 12 anos sob sua 

responsabilidade, e das próprias crianças. 

Inegável, pois, o reconhecimento da importância do 

acompanhamento e participação, na forma da lei, da Defensoria, em 

demandas que apresentem tamanho potencial para influir na vida e na 

liberdade de seus assistidos. 
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III. DO MÉRITO DA DEMANDA 

Em relação à questão de fundo, esta Defensoria Pública deixa 

para manifestar-se no momento apropriado no desenrolar do processo, 

se este Tribunal Supremo, como se espera, entender por bem deferir o 

pleito de admissão. 

Pontua-se tão somente que, do que se depreende do teor da 

petição inicial, o foco da pretensão ministerial é, s.m.j., o efeito que a 

manutenção dos dispositivos teria no cumprimento da pena por parte 

dos condenados da Operação Lava a Jato. 

Ocorre que há necessidade de redobrada atenção para que 

não se cumpra o dito popular: atirou no que viu, atingiu o que não viu. 

A massa de apenados potencialmente atingida pela não 

aplicação dos dispositivos objurgados é constituída por pessoas de perfil 

diametralmente oposto aos dos condenados na Operação Lava a Jato.  

Impende, portanto, análise detida de todos os aspectos da 

temática, para que se chegue a melhor solução neste caso. 

 

IV. DO PEDIDO 

Ante o exposto, requer-se a admissão da Defensoria Pública do 

Estado de Minas Gerais, na qualidade de amicus curiae, facultando a 

participação no processo, na forma da lei. 

Requer-se, ainda, que as intimações sejam direcionadas aos 

integrantes do Núcleo de Atuação junto aos Tribunais Superiores, com 
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sede em Brasília/DF (endereço no rodapé), quais sejam, os defensores 

públicos Pericles Batista da Silva e Adail Martins, que já recebem as 

intimações eletrônicas desse Supremo Tribunal. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Brasília, 8 de janeiro de 2018. 

 
 

Christiane Neves Procópio Malard 
Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais 

 
 

(Assinado digitalmente) 
PERICLES BATISTA DA SILVA 

Defensor Público do Estado de Minas Gerais 
Madep nº 818 

 
 

ADAIL MARTINS 
Defensor Público do Estado de Minas Gerais 

Madep nº 820 
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