
 

1 
Av. Ataulfo de Paiva nº 706, Grupo 202, Leblon – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22.440-033 

Tel.: (21) 2512-9982 
 

 

Rio de Janeiro/RJ, 29 de dezembro de 2020. 

 

Ao 

TWITER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA,  

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.221, 9º andar, Itaim Bibi  
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (CEP: 04.538-133) 
 

Ref.: Publicação no Instagram – Perfil “bolsonarosp” 
Fake News/Violação de Direitos Pessoais do Drs. Felipe Santa Cruz 
Scaletsky e Daniela Ribeiro de Gusmão de Santa Cruz Scaletsky 
 

 

Prezados Senhores, 

 

 

  Na qualidade de advogados do Dr. Felipe Santa Cruz Scaletsky e 

Daniela Daniela Ribeiro de Gusmão de Santa Cruz Scaletsky ( d o c  a n e x o ) ,  
com a finalidade de prevenir direitos e restaurar a verdade, servimo-nos da 

presente para NOTIFICAR Vossas Senhorias, consoante os termos abaixo: 

 

  Ontem, dia 28 de dezembro de 2020, o Sr. Eduardo Bolsonaro, em 

seu perfil “@bolsonarosp”, procedeu a seguinte postagem, conforme link da 

página e seu respectivo print, ora colacionados abaixo: 

 

https://twitter.com/BolsonaroSP/status/1343689821299073029?ref_src=twsrc%5

Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet 
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    A postagem acima, no perfil do Sr. Eduardo Bolsonaro, é falsa 

e baseada em elenco de dados que não espelham a realidade dos fatos, 

distribuída de forma irresponsável a centenas de milhares de seguidores. 

 

  Como é público e notório, o Primeiro Notificante é Presidente 

do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, casado com a 

Segunda Notificante, e, portanto, a repercussão de notícia falsa ofende 

não só a honorabilidade dos Notificantes, como também, ocasiona uma 

repercussão negativa em toda a sociedade, posto que a desinformação 

em questão afeta toda representação nacional do Primeiro Notificante, 

como Presidente da maios importante instituição em defesa da cidadania. 

 

   Na questão em tela, as notícias falsas propositadamente 

distribuídas ocorreram com a finalidade de denegrir e ofender o bom nome 

Primeiro Notificante, e, ainda, ofender a advocacia nacional, diante do seu 

exercício na Presidência do Conselho Federal da OAB.   

 

    O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em 

conjunto com mais 8 entidades da sociedade civil, impetraram Mandado 

de Segurança contra ato da Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à 

Cultura (SEFIC), da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do 

Turismo (proc. 1072177-61.2020.4.01.3400), no sentido de determinar a 

publicação na Imprensa Oficial (DOU) de portarias envolvendo a 

admissibilidade de centenas de projetos culturais represados 

injustificadamente e que se não forem publicados ainda no ano fiscal de 

2020 perderão seus respectivos patrocínios. 
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     A medida proposta representa mais uma resposta ao 

desmantelamento feito Governo Federal ao setor cultural, que vem 

sofrendo enorme e injustiçado processo de demonização, com graves 

reflexos nas atividades de milhares de profissionais e ferindo a construção 

do patrimônio cultural brasileiro. 

 

    A fim de exercer uma política intimidatória e de fomento ao 

ódio, o Sr. Eduardo Bolsonaro, notoriamente contrário às políticas de 

fomento à cultura, realizou a postagem acima, distribuindo fake News 

ofensivos aos Notificantes e suas famílias, em clara ação de covardia 

moral. 

 

    A Segunda Notificante não seria beneficiária de qualquer 

medida decorrente do Mandado de Segurança, bem como não exerce o 

papel de produtora cultural. A Segunda Notificante é destacada e atuante 

advogada, que, anos atrás participou de uma iniciativa no setor cultural, 

que agora vem sendo utilizada como instrumento para notícias falsas. 

 

    Como se verifica da reprodução do cartão CNPJ a seguir 

reproduzido, a empresa citada pelo deputado difamador está encerrada e 

não poderia, portanto, participar de qualquer projeto cultural aprovados 

pelas vias das leis de incentivos culturais, revelando, peremptoriamente, a 

mentira deslavada do Sr. Eduardo Bolsonaro. 
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   Não obstante essa plêiade de falsas mensagens, o projeto cultural 

do qual participou a Segunda Notificante não foi logrou qualquer captação e, por 

consequência, foi encerrado por excesso de prazo e falta de captação, como se 

verifica abaixo: 
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    Ademais, por um mero exercício de hipótese, ainda que a Segunda 

Notificante fosse produtora cultural, nenhuma ilegalidade haveria, na medida em 

que não haveria impedimento formal, e se cumpridas todas as formalidades do 

processo administrativo estaria apta à realização da captação perante à iniciativa 

privada de recursos patrocinados. 

 

    Entretanto, não é essa a verdade dos fatos! 

 

    A veiculação da postagem, que, inclusive, disponibilizou dados 

pessoais como endereços e telefones de uso particular, vem trazendo sérios 

prejuízos de natureza personalíssima aos Notificantes, sendo inquestionáveis a 

violação ao artigo 5º, X, da Constituição Federal, bem como os artigos 11, 12, 

17, 20 e 21 do Código Civil, que asseguram os direitos de imagem, dentro de 

seu sentido amplo, que abrange os respectivos atributos pessoais dos 

Ofendidos. 

 

    No mesmo sentido, a violação à imagem dos Notificantes 

representa crime contra honra, no caso injúria, conforme capitulado os artigos 

138 a 140 do Código Penal. 
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     A violação ainda fere os primados conceituais do Marco Civil da 

Internet (Lei 12.965/2014), na medida em que intolerável a difusão de 

notícias falsas e injúrias pelas redes sociais, cabendo aos provedores de 

aplicação responder a tais violações. 

 

    A violação encontra a moldura maior e alto nível elevado de 

ofensas, ao constatarmos que as notícias falsas vêm sendo veiculadas por 

Deputado Federal, com milhões de seguidores, que contribuem, 

lamentavelmente, para alimentar o discurso de ódios na redes sociais, hoje 

alvo de repúdio pela sociedade e fiscalizado pelas próprias redes sociais. 

 

    É fato inquestionável que notícias falsas alinhadas ao discurso 

de ódio vêm minando a democracia em todo o mundo, sempre no sentido de 

esvaziar o espaço republicano do debate público honesto, tornando-se 

obrigação da sociedade em conjunto com as redes sociais inibir a 

proliferação de tais mecanismos do ódio, em especial na preservação da 

verdade. 

 

    Nesse sentido, diante das inúmeras violações cometidas pelo Sr. 

Eduardo Bolsonaro, a fim de prevenir direitos e responsabilidades, serve a 

presente para que essa conceituada empresa, fique NOTIFICADA às urgente 

e seguintes providências: 

 

a) ato contínuo ao recebimento da presente faça a eliminação e 

retirada das postagens e perfil arrolado, responsáveis pelas 

execráveis ofensas a honra e imagem dos Notificantes, sob pena 

de sermos compelidos a recorrer as medidas judiciais cabíveis; 
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b) No caso de não atendidas às determinações acima, fica a 

Notificada, na forma do estabelecido na Lei 12.965/2014, em seu 

artigo 19 e § 1º, na qualidade de provedor de aplicação, 

corresponsável pelas ofensas à imagem e à moral  promovidas 

contra os Notificantes, bem como sujeito ao pagamento de 

indenização proporcional à gravidade da violação, a ser arbitrado 

judicialmente.  

 

  Na hipótese do não atendimento desta Notificação, informam os 

Notificantes que ficará livre para recorrer às medidas cabíveis buscando o 

respeito aos direitos de autor protegidos pelos dispositivos legais invocados 

na presente. 

 
  Sem mais para o momento, firmamo-nos, 

 

    
   _________________________ 

Sydney L. Sanches 
     OAB/RJ – 66.176 


