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EXCELENTISSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGREGIO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA, brasileiro, 

casado, advogado licenciado e professor universitário, inscrito na OAB/MA sob o 

3.835 e no CPF sob o n° 377.156.313-53 5  no exercício do mandato de governador do 

Estado do Maranhão, com domicílio no Palácio dos Leões, localizado na Praça D. 

Pedro II, Centro, São Luís/MA, por seus advogados (procuração anexa), vem à 

presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 145 do Código Penal e nos termos 

da Lei n° 8.038/90, ofcrecer 

QUEIXA-CRIME 

contra JAIR MESSIAS BOLSONARO, brasileiro, 

casado, militar reformado, no exercício do mandato de Presidente da República, 

portador da carteira de identidade SSP/DF n° 3.032.827, inscrito no CPF sob o 

453.178.287-91, com endereço no Palácio da Alvorada, SSP Zona Cívico-

Administrativa, Brasília/DF, CEP n° 70.150-903, como incurso no crime previsto no 

artigo 138 do Código Penal, com a causa de aumento descrita no artigo 141, inciso III, 

do mesmo diploma legal, pelas razões de fato e de direito a seguir delineadas. 
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1. DOS FATOS 

O Querelante, como é fato público, exerce atualmente o 

mandato de Governador do Estado do Maranhão, eleito no ano de 2014 e reeleito em 

2018. Por sua vez, o Querelado é atual Presidente da República, eleito no ano de 2018. 

O suporte fático para a presente demanda conduz às 

seguintes indagações fundamentais: 1) a mentira pode ser usada deiberadamente no 

debate político? 2) O Presidente da República, com suas elevadas atribuições, pode 

costumeiramente mentir? 

Pois bem. Em 21 de outubro de 2020 5  o Presidente Jair 

Bolsonaro, ora Querelado, concedeu entrevista ao vivo à Rádio Jovem Pan', ocasião em 

que, sem que fosse questionado a respeito, fez as seguintes afirmações, textuais, 

categóricas e espontâneas: 

JAIR BOLSONARO: 

"Estava prevista uma ida minha para Balsas, no Maranhão, na 

terça-feira. Mas o Governo do Estado, Sr. Fíávío Dino resolveu 

não ceder a Polícia Afiliar para fa'er uma sefuranca mais aberta 

minha, que éfeita pelo C1.1 (Gabinete de Se uran a Inst/tiicio,itil). 

Com a negativa defernecer a Polída Militar nesse evento para nós, o 

Gabinete de Seurança Institucional resolveu, né, decidiu, ele decide, 

abortar essa minha ida para Balsas. Tem um bocado de gente me 

esperando lá, um evento evangélico. Mas vamos deixar para uma 

prxima opor/unidade." 

Como se observa, õ Querelado Jair Bolsonaro afirmou 

categoricamente que não poderia visitar o Maranhão naquela oportunidade porque, 

supostamente, o Querelante, citado nominalmente, teria negado pedido do Gabinete 

https: / /www.youtube.corn/watch?vFAXtgijtdGY&featLlreyoutu.be  
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de Segurança Institucional (GSI) para que a Polícia Militar garantisse a sua segurança, 

sugerindo que assim tenha agido por motivações políticas e pessoais. 

Como é do conhecimento deste egrégio Tribunal, estas 

manifestações do Sr. Jair Bolsonaro são espalhadas por múltiplos perfis na internet e 

em grupos de WhatsApp, como de fato aconteceu no caso, ampliando os danos 

derivados dafake news. 

Inconformado com tamanho absurdo, o Querelante, 

recorrendo aos meios legais e institucionais, apresentou interpelação perante este 

egrégio Supremo Tribunal Federal e postulou a notificação do Querelado para que 

prestasse esclarecimentos a respeito das referidas declarações e comprovasse o não 

acolhimento do suposto pedido de disponibilização da Polícia Militar para apoio à 

segurança da comitiva presidencial. 

Ao responder a interpelação o Querelado reafirmou 

perante esta Suprema Corte as alegações outrora veiculadas na referida entrevista, 

aduzindo, ainda, que o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República 

teria enviado 03 (três) ofícios às autoridades de segurança pública do Estado do 

Maranhão (Secretário de Segurança Pública e Comandante do Policiamento da Área do 

Interior) solicitando apoio à segurança da comitiva presidencial durante a visita que, 

segundo alegou, faria ao Estado, os quais n() teriam sido respondidos, motivando o 

cancelamento da viagem. 

O fato, porém, nunca ocorreu. Não houve qualquer 

negativa por parte do Governo do Maranhão, menos ainda do Governador do 

Estado, para que as forças policiais apoiassem a segurança do Presidente da 

República e de sua comitiva em território maranhense. 

Na realidade, os oficios supostamente encaminhados 

ao Governo do Estado, apresentados pelo Querelado em sua resposta a 

interpelação, não evidenciam sequer comprovante de encaminhamento ou 
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protocolo de recebimento pela Secretaria de Segurança Pública ou mesmo pelo 

Comando de Policiamento de Área 3, carecendo, assim, de força probatória. 

E ainda que o Querelado comprovasse ter enviado OS 

ofícios aos órgãos estaduais, nem de longe isso provaria ter havido recusa pelo 

Querelante da garantia de segurança. Repise-se, não apenas as forças policiais fl() 

solicitaram qualquer autorização do governador para auxiliar na segurança presidencial, 

como tudo indica que os ofícios jamais foram enviados pelo GSI e nem mesmo haveria 

evento religioso, conforme nota pública divulgada pela Aliança de Pastores Evangélicos 

de Balsas/MA. 

Logo, além de indecorosas e manifestamente 

inverídicas, as manifestações propagadas em programa de rádio com amplitude 

nacional pelo Querelado caracterizam o crime de calúnia, pois imputam ao 

Querelado fato definido como crime: 

"Calúnia 

Ari. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe fa/samente fato 

definido cono crime: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa." 

"Prevaricação 

A,t. 319 - Retardar ou deixar de praticai indevidamente, ato de 

oficio,  ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfii'er 

interesse ou sentimento pessoal: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e 

Nesse cenário, ao asseverar que o Querelante, sem 

qualquer justificativa, se negara a fornecer o aparato necessário para que o Presidente da 

República participasse de evento no Maranhão, frustrando a participação deste em 

cerimônia religiosa, por interesse ou sentimento pessoal, o Querelado cometeu conduta 

o 
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nitidamente caluniosa, pois imputou falsamente ao Querelante - ao vivo em rede 

nacional - a prática de prevaricação. 

Aliás, resta comprovado que o Querelado se referiu a um 

evento religioso inexistente como pretexto para, deliberadamente, imputar falsamente 

ao Querelante a recusa em cumprir suas obrigações legais, por 5UO5tOS interesses e/ou 

sentimento pessoais, em prejuízo das expectativas da população da região sul do Estado 

do Maranhão e, em especial, da sua comunidade evangélica, com quem o Querelado 

cultiva relações de respeito e admiração. 

Nessa perspectiva, está configurada a prática crime de 

calúnia, tendo como vítima o Querelante, devendo o Querelado responder pelos atos 

praticados no exercício de seu mandato. 

2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

Nas lições de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, o crime 

de calúnia consiste em "imputar a alguém, implicita OU explicitamente, inesvio que de forma 

reflexa, determinado fato criminoso, sabidamente falso "2• 

No caso dos autos, ao conceder entrevista em emissora de 

rádio de alcance nacional e afirmar que não compareceria a evento evangélico no 

Município de Balsas em razão de recusa do Governador do Estado do Maranhão em 

garantir segurança à comitiva presidencial, o Querelado se valeu de afirmação falsa 

para atingir a honra do Querelante, atribuindo-lhe a pratica de prevaricação, 

consistente na recusa ao cumprimento de seus deveres funcionais por interesses ou 

sentimentos pessoais. 

2 Cunha, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial. 9. ed. rv., ampi. e atual. Salvad 
JusPODIVM, 2017. 
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Com efeito, não havia evento algum em Balsas/MA, nem 

pessoas esperando, tampouco houve efetivo pedido de apoio do GSI para o Governo 

do Maranhão, muito menos negativa por parte do Querelante de auxiliar a 

segurança presidencial. 

Por outro lado, as supostas solicitações do Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência da República de apoio das forças militares 

estaduais ao Governo do Estado do Maranhão, apresentadas na resposta à interpelação 

formulada perante este Supremo Tribunal, não foram encaminhadas às autoridades 

maranhenses. 

Isto é, não restou comprovado que tais expedientes 

chegaram ao conhecimento da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, 

destacando-se ainda que do teor destes não se verifica o alegado agendamento de 

nenhuma reunião para tratar de questões de segurança presidencial. 

Dessa forma, as justificativas apresentadas no bojo da 

Interpelação n° 9.239/DF não são suficientes para demonstrar que as afirmações 

proferidas pelo Querelado são verdadeiras, tampouco o exime da responsabilidade 

penal pelas inverdades propagandas em desfavor do Querelante, por ocasião de 

entrevista à Rádio Jovem Pan. 

E nem afirme o Querelado tratar-se de mero e 

involuntário equívoco ou suposta "querela política", pois as circunstâncias do caso 

evidenciam o dolo direto em praticar o crime de calúnia, de modo intencional e 

consciente, presente o animus caluniandi. 

Assim, o Querelado faltou com a verdade não apenas ao 

dizer que o Querelante teria se recusado a autorizar a colaboração das forças policiais 

do Estado, como inventou um evento para, de forma inusitada, abordar o assunto em 

entrevista que nada dizia respeito ao fato, aproveitando a audiência da emissora para 

atacar a honra do Querelante. 



Carlos Sérgio 
de Carvalho Barros 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

7 

O fato, como era de se esperar, teve ampla repercussão 

em todo o país, e sujeitou o Querelante a acusações de prevaricação e desrespeito às 

suas funções institucionais corno se estivesse ele se valendo do cargo para fins pessoais. 

Esta Suprema Corte, em caso análogo, já decidiu que a 

manipulação de informações com vistas a ofender a honra de adversários políticos é 

suficiente para caracterizar o dolo: 

PENAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. 

DOLO. ANIMUS DIFAMANDI. DELITO, EM 

TESE, CONFIGURADO. QUEIXA-CRIME 

RECEBIDA. 1. A i,,icii/ acusatória (lei ,(,  alicerçar-se e//-

elementos probatórios mi/limos que demonstrem a materialidade do 

filo delituoso e indícios suficientes de autoria, em n?3p eito aos 

princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e 

cia ampla defesa (arto 5 JÇ LI  e LI' da Constituição). 2. 1/1 

casu, o Querelado é acusado de ler publicado, atravéç do .1 acebook, 

trecho cortado de um discurso tio Querelante, con/è rindo-lhe 

conotação racista. 3. _E que, no trecho publicado, reprodu'-se 

unicamente a frase uma pessoa negra e pobre é potencialmente 

pengosa ". Ocorre que, ao con/è?ir-se a íntegra do discurso no si/e do 

congresso Nacional, verifica-se  que o sentido daflila do Querelante 

era absolutamente oposto ao veiculado pelo Querelado, conforme  se 

extrai do seguinte trecho: há um imginário impregnado, sobretudo 

nos agentes das forças de segurança, de que uma pessoa negra e pobre 

é potencialmente perigosa. 4. O ato de edição, corte ou montagem, 

segundo a lição especial'ada, tem por objetivo guiar o espectador, 

raJo pela qual o seu emprego, quando voltado a d/zmar a honra de 

terceiros, configura o dolo da prática, em tese, criminosa. 5. 

consectariamente, conclui-se que a publicação do vídeo, mediante 

corte da faia original, constituiu emprego de expediente fraudulento, 
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voltado a atribuir ao Quereíante fato ofinsivo à sua honra, qual 

seja, a prática de preconceito racial e social. O animus dfamandi 

coiidu, nesta fase, ao recebimento da Queixa-crime. 6. (a) A 

imunidade parlamentar material cobra, para sua incidência no 

momento do recebimento da denúncia, a constaia(ão, primo iciti 

occuli, cio liame direto entre o fato apontado como crime contra a 

honra e o exercício do mandato parlamentar, pelo ofensoi /..7 10. 

Ex positis, recebo a queia.-crime. (STF - Pet: 5705 DF - 

DISTRITO FEDERAL 0004190-92.2015.1.00.0000, 

Relator: Mm. LUIZ FUX, Data de Jukamenlo: 0510912017, 

Primeira Turma)" (grifos ausentes no texto original) 

Importante destacar, novamente, não se tratar de simples 

equívoco, sendo o Querelado, aliás, conhecido por seu pouco apreço pela correção 

factual, sendo apontado por veículos de checagem de dados como responsável por 

uma média de três declarações falsas ou distorcidas por dia durante os dois 

primeiros anos de seu mandato. 3  

Veja-se, a propósito, os graves atos de violência praticados 

recentemente no Congresso dos Estados Unidos, derivados exatamente desse método 

vil e antidemocrático de criar movimentos passionais contra adversários politicos 4 . 

Sobre o terna, vejamos: 

AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. 

APELAÇÃO. 2. ART. 324, COMBINADO COM 

AR T. 327, DA LEI 4.737165 (CALÚNIA 

ELEITORAL MAJORADA). A IMPUTAÇÃO DE 

SUSPEITA DA PRÁTICA DE FATO CONCRETO 

' 	https://www.aosfaros.org/ nticias/em-dois-anos-de-governo-boisonaro-deu-ao-rnenos-tres-dcclaracoes- 
fa1sas-ou-distorcids-por-dia/ 

littps://www.bbc.coin/portuguese/internacional-55568031 
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DEFINIDO COMO CRIME É FORMALMENTE 

TÍPICA QUANTO AO DELITO DE CALÚNIA. 

OFENSA INDIRETA D UBIA TIVA. CALÚNIA 

EQUIVOCA. 3. A UTILIZAÇÃO DAS 

EXPRESSÕES "NOSSO ADVERSÁRIO, OU O 

GOVERNO, ALIADA À AFIRMA ÇÃ O DE QUE 

O CRIME TERIA CONOTAÇÃO POLÍTICA, É 

SUFICIENTE PARA IDENTIFICAR O 

GOVERNADOR DO ESTADO, ADVERSÁRIO 

NA DISPUTADA ELEITORAL, COMO 

DESTINATÁRIO DA IMPUTAÇÃO. 4. 

ALEGAÇÃO DE ERRO QUANTO À AUTORIA 

DO CRIME. ATRIBUIÇÃO DA PRÁTICA DE 

FURTO BASEADA EM MOTIVO - OBTER 

VANTAGEM NA DISPUTA ELEITORAL. 

ELEMENTOS QUE NÃO AFASTAM O MOTIVO 

MAIS ÓBVIO DO CRIME - OBTENÇÃO FÁCIL 

DA COISA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS 

ELEMENTOS QUE LIGUEM O OFENDIDO AO 

FATO. CONTEXTO QUE REVELA O DOLO DE 

CALUNIAR. 5. CRIME CONTRA A HONRA 

OBJETIVA. DECLARAÇÕES DO OFENDIDO 

NO SENTIDO DE QUE NÃO FOI ABALADO 

NÃO EXCLUEM O ILÍCITO. 6. NEGADO 

PROVIMENTO À APELAÇÃO. (JF. P 929, 

/1 L/I CO/IS 0001279-10.2015. 1.00.0000, Re/ator M/l. 

G[I'\.ÍÀR AIhNDJiV, .ViiiuIa Jiriiit,, ,iiiígcido cm 

2711012015, ACÓRDÃO HI*TRÓNJC() I)Je-24 9 

DIT 'uix; 
 

10-12-2015 PIJI3IJC 11-12-201 5) (/s alisei//es 

i/O te.\iO ()rií1/m/) 
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Nesse Contexto, O crime de calunia aperciçoou-se com a 

verificação do dolo e o fim específico de imputar falsamente ao Querelante - a lucm o 

Querelado reserva adjetivos CO() "vermelho" e "pior governador de paraíbas" - a 

prática de prevaricação, crime tipificado no artigo 319 do Código Penal Brasileiro. 

Da mesma forma, é visível o imi/mis ( -aliinmiuíi, a intençào 

de malferir a honra da vítima perante a sociedade e, notadamente, perante a 

comunidade evangélica, pois sequer existia evento da Aliança de Pastores 

Evangélicos agendado para a data da suposta visita do Querelado à cidade de 

Balsas/MA. 

Por essas razões, tem-se praticado o crime de calúnia (art. 

138, CP), com a causa de aumento de pena prevista no artigo 141, inciso 111, do Código 

Penal. 

3. ANTE O EXPOSTO, rcc1ucr: 

a) a notificação do Querelado para, querendo, 

oferecer resposta no prazo de quinze dias, nos termos do artigo 4, 1°, da [ci n° 

$J)38/90; 

b) o regular processamento da presente QUEIXA, 

com o consequente recebimento para instauração da Ação Penal Privada, 

conforme procedimento previsto na lei 0  8.038/90; 

c) seja intimado o Procurador Geral da República de 

todos os seus termos e atos processuais; e 

cl) por fim, instruída a ação penal, seja o Querelado 

condenado pela prática do crime de calúnia, com a causa dc aumentT() de pe na do 

artigo 141, inciso Til, do Código Penal. 
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Termos cm ciiC, pede deferimento. 

São 

7Dino,de 

 *a ciro de 2021. 

Flávio   de Castro e Costa 

Querelante 

Carlos Sérgio de Carvalho Barros 

OAB/MA n° 4.947 

Benno César Nogueira de Caldas 

OAB/MA tV 15.183 

Sócrates José Niclevisk 
	

Raul Guilherme Silva Costa 

OÀB/MA n° 11.138 	 OAB/MA n 12.936 
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