Supremo Tribunal Federal
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: MIN. ROBERTO BARROSO
: FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY
: EDUARDO SEABRA FAGUNDES E OUTRO(A/S)
: JAIR MESSIAS BOLSONARO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DESPACHO:
1.
Trata-se de pedido de explicações apresentado por Felipe de
Santa Cruz Oliveira Saletsky em face do Exmo. Sr. Presidente da
República, Jair Messias Bolsonaro.
2.
O interpelante narra que o jornal Folha de São Paulo e o
sítio eletrônico UOL, no dia 29 de julho de 2019, noticiaram entrevista do
Sr. Presidente da República, ora interpelado, com a seguinte manchete:
“Se presidente da OAB quiser saber como pai dele desapareceu na ditadura, eu
conto, diz Bolsonaro”.
3.
No corpo da referida matéria, o interpelado teria
declarado que o pai do interpelante, o desaparecido político Fernando de
Santa Cruz, teria integrado “o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha
lá de Pernambuco”. Posteriormente, em transmissão ao vivo, o Sr.
Presidente da República teria insinuado que o pai do interpelado teria
sido morto por “pessoas da própria esquerda”.
4.
O interpelante se sentiu pessoalmente ofendido e entendeu
que, das declarações do Sr. Presidente da República, se poderia inferir a
prática dos crimes de calúnia contra a memória do seu pai (CP, art. 138,
§2º) e injúria contra si (CP, art. 140).
5.
O pedido de explicações, previsto no art. 144 do Código
Penal, tem por objetivo permitir ao interpelado esclarecer eventuais
ambiguidades ou dubiedades dos termos utilizados. Assim, como de
praxe nesses casos, notifique-se o interpelado, o Sr. Presidente da
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República, para, querendo, apresentar resposta à presente interpelação,
no prazo de 15 dias.
Publique-se.
Brasília, 1º de agosto de 2019.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
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