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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO 
EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF 
 

 

 

PREVENÇÃO: PEDIDO DE EXPLICAÇÕES: PROCESSO N° 8633/DF 
RELATORA: MINISTRA CARMEN LÚCIA 
 

 

 

 

UNE - UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES, entidade de 

classe que representa os estudantes brasileiros, com sede na Rua Vergueiro, 2485, Vila 

Mariana, São Paulo/SP, CEP 04101-200, neste ato representada por seuPresidenteIAGO 

MONTALVÃO OLIVEIRA CAMPOS(Doc. 01 – Ata de Posse 2019 e Estatuto da UNE),por seus 

advogados subscritos(Doc. 02–Procuração), vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, com fundamento no art. 30 do Código de Processo Penal e art. 102, inciso I, 

alínea “c”, da Constituição Federal,oferecer 

 

 

QUEIXA-CRIME 

 

 

em face do Sr. ABRAHAN WEINTRAUB, atual MINISTRO DA 

EDUCAÇÃO, com gabinete funcional no Ministério da Educação, sito na Esplanada dos 

Ministérios, Bloco L, Ed. Sede e Anexos, CEP 70.047-900, Brasília-DF, pelos motivos de fato 

e de direito que passa a expor.  
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I –DA COMPETÊNCIA 
 

Estabelece a Constituição Federal Brasileira, em seu art. 102, 

inciso I, alínea “c”1, que compete ao Superior Tribunal Federal processar e julgar, 

originariamente, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os 

Ministros de Estado.  

 

Nessa linha, tendo em vista que o QUERELADO é o atual MINISTRO 

DA EDUCAÇÃO2, notória a competência deste Colendo Superior Tribunal Federalpara 

processar originariamente a presente QUEIXA-CRIME.  

 

Não por outra razão é que foi apresentada a Interpelação 

Judicial n° 8633 perante este Egrégio Supremo Tribunal, a considerar que este é o juízo da 

ação principal, ora ofertada.  

 

Ressalta-se que a legitimidade passiva da presente QUEIXA-

CRIME se dá sobre o QUERELADO, posto que as suas publicações na rede social Twitter, bem 

como suas manifestações ocorridas durante a transmissão ao vivo (“live”) na página 

intitulada UnB Livre, evidenciam, em desfavor da QUERELANTE, o aspecto subjetivo (dolo) 

para o efetivo dano a sua imagem e honra.  

 

Portanto, tendo em vista que a difamação praticada pelo atual 

MINISTRO DA EDUCAÇÃO – via internet – foi proferida contra a União Nacional dos Estudantes 

(UNE), a competência deve ser firmada perante este Juízo, o competente para o 

conhecimento e processamento da Ação Penal Privada que ora se apresenta.  

 

 
1Art. 102, inciso I, da CF/88: Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 
cabendo-lhe: I – processar e julgar, originariamente: c) nas infrações penais comuns e nos crimes de 
responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, 
ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e 
os chefes de missão diplomática de caráter permanente; 
2http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/222-537011943/74961-abraham-weintraub-e-nomeado-
ministro-da-educacao-posse-ocorrera-nesta-terca-feira-9 
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II – DA QUERELANTE E SUA LEGITIMIDADE PARA O OFERECIMENTO DA QUEIXA-CRIME 

 

A UNE é entidade de classe, sem fins lucrativos, legalmente 

constituída desde 1937 e tem como finalidade legal e estatutária amparar e defender os 

direitos e interesses dos estudantes em conformidade com os parâmetros das normas 

vigentes. É a entidade máxima de representação dos estudantes brasileiros, com cerca de 

seis milhões de universitários de todos os 26 Estados e do Distrito Federal. 

 

A entidade funciona como um espaço e um veículo de lutas 

sociais e bandeiras do movimento estudantil do Brasil.  

 

Nos últimos anos, a entidade alcançou importantes conquistas 

para a educação brasileira, como a aprovação do Plano Nacional de Educação com o 

investimento de 10% do PIB no setor até 2024; e a destinação de 75% dos royalties do 

petróleo e 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação. 

 

Desse modo, na forma do artigo 5°, LXX, “b” da Constituição 

Federal, a QUERELANTE é entidade legitimada para a representação coletiva do interesse de 

seus associados, eis que representa, em diferentes níveis, a classe dos estudantes 

brasileiros.Vejamos: 

 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 
(...) 
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa 
dos interesses de seus membros ou associados. 
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No mesmo sentido, cumpre citar o 1º da Lei 7.395/1985, o qual 

dispõe sobre os órgãos de representação dos estudantes de nível superior: 

 

Art. 1º - A União Nacional dos Estudantes - UNE, criada em 1937, é 
entidade representativa do conjunto dos estudantes das Instituições 
de Ensino Superior existentes no País. 

 

Não restam, com isso, quaisquer óbices ao reconhecimento da 

legitimidade ativa ad causam da Instituição ora mencionada para o oferecimento da 

presente QUEIXA-CRIME.  

 

 

III– DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE AÇÃO PENAL PRIVADA 
 

Os fatos narrados a seguir ocorreram na data de 25.11.2019, a 

demonstrar que a presente Queixa-Crime é tempestiva, vez que, conforme reza o artigo 38 

do Código de Processo Penal3, o prazo para a sua propositura se esgotará apenas em 

(24.05.2020). 

 

Isto porque, como é cediço, em se tratando de prazo penal (e 

não processual) contam-se seis meses após a ciência do QUERELANTE da autoria do crime, 

considerando o primeiro dia do prazo e excluindo-se o último (artigo 10 do Código Penal4). 

 

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade da presente 

Queixa-Crime, requer seja ela conhecida e devidamente processada nos termos a seguir.  

 

 

 
3Art. 38.  Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa 
ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber 
quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da 
denúncia. 
4 Art. 10 - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo 
calendário comum. 
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IV–DOS FATOS 
 

A QUERELANTE se insurge pela presente QUEIXA-CRIME em 

continuidade ao Pedido de Explicações n° 8633, apresentado perante este E. Supremo 

Tribunal, uma vez que o então Interpelado – ora QUERELADO - deixou de esclarecer 

suficientemente o teor de suas declarações e, portanto, de comprovar a ausência de dolo 

em seus ataques notadamente difamatórios, conforme restará demonstrado a seguir. 

 

Como se sabe, o atual titular do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, o Sr. 

ABRAHAM WEINTRAUB, ora QUERELADO, assumiu postura notadamente agressiva contra 

entidades estudantis brasileiras e, com isso, não raramente profere ataques à QUERELANTE 

pelas redes sociais5.   

 

É o que se verifica, por exemplo, de sua manifestação proferida 

na rede social Twitter na data de 06.09.2019: 

 

“Desespero da UNE! Fim da mamata! Mas, tenham compaixão. Enviem 
sugestões para a UNE sair dessa (comuna adora grana/vida fácil). 
Segue a minha: ARTESANATO. Grupos de trabalho (experiência nova) 
fariam cachimbos de epóxi decorados (duendes, dragões). Mas não 
podem testar antes”. 

 

 
5 https://twitter.com/AbrahamWeint/status/1170156114073313280 
https://twitter.com/AbrahamWeint/status/1171964164333551617 
https://twitter.com/AbrahamWeint/status/1170159991556382720 
https://twitter.com/AbrahamWeint/status/1170148278295498753 
https://twitter.com/AbrahamWeint/status/1168122165339836416 
https://twitter.com/AbrahamWeint/status/1161792159059722247 
https://twitter.com/AbrahamWeint/status/1161476955742625793 
https://twitter.com/AbrahamWeint/status/1158049514860830728 
https://twitter.com/AbrahamWeint/status/1158047783519227911 
https://twitter.com/AbrahamWeint/status/1158044598943584261 
https://twitter.com/AbrahamWeint/status/1157765700502601728 
https://twitter.com/AbrahamWeint/status/1152943844411019264 
https://twitter.com/AbrahamWeint/status/1152557138142781441 
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Já em 11.09.2019, poucos dias após a fala acima mencionada, ao 

responder à indagação “Ministro, por que a Carteira de Estudante Digital não será aceita no 

transporte público?”, assim se posicionou o QUERELADO: 

 

“Creio que é o governador comunistinha prejudicando as crianças e 
jovens, além de suas famílias, para manter a UNE abastecida com 
nosso suado dinheiro” 

 

Mesmo cenário se deu quando a UNE, ora QUERELANTE, ao 

mencionar no Twitter que o ator PAULO BETTI convocava os brasileiros a se juntarem na luta 

pela Educação e pela Democracia no dia 13 de agosto do corrente ano, foi novamente 

surpreendida com a seguinte manifestação do QUERELADO, na mesma rede social: 

 

“Típico representante da UNE por faixa etária. “Djoven” e “dssscolado”. 
Acho que em alguns anos pedirão bolsa para comprar andador, Coréga 
e fralda geriátrica para líderes estudantis”. 

 

O cenário ora traçado demonstra que QUERELADO não 

economiza ofensas àqueles que defendem pontos de vistas diversos do seu, atuando de 

forma pouco democrática. 

 

E como a QUERELANTE, em defesa do interesse dos estudantes 

do Brasil, sempre se opõe ao QUERELADO quando suas ações prejudicam os estudantes 

brasileiros, acaba sendo vítima de uma série de ofensas que tem a clara intenção de 

prejudicar não somente a UNE, mas também estigmatizar uma parcela dos estudantes 

universitários ao associá-los ao consumo de drogas, arruaças, balburdia etc.  

 

De fato, o atual Governo Federal – incluído o QUERELADO - 

adotou uma política de combate aos estudantes e às instituições estudantis, tendo como 

ponto máximo a edição da Medida Provisória nº 895. 
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Explica-se. 

 

Em 09 de setembro de 2019 foi publicada no Diário Oficial da 

União a Medida Provisória nº 895 que alterava a Lei nº. 12.933 de 26 de dezembro de 2013, 

mais conhecida como a “Lei da Meia Entrada”.  

 

A Medida Provisória nº 895, ao contrário do que definia a Lei nº 

12.933/13, incluiu o Ministério da Educação entre as instituições autorizadas a emitir as 

Carteiras de Identificação Estudantil e criou a Carteira de Identificação Estudantil Digital,  

chamada “ID DIGITAL”, que nada mais era do que uma carteira estudantil emitida 

virtualmente por aplicativos instalados nos aparelhos celulares sem custo aos estudantes. 

 

Ocorre que o Governo Federal, incluído aqui o QUERELADO, 

sempre deixou claro que a finalidade desta Medida Provisória nº 895 era sufocar 

financeiramente a QUERELANTE, uma vez que a maior parte da receita obtida pela UNE 

decorre da confecção das carteiras estudantis.  

 

Inclusive, essa atividade de emissão das carteiras estudantis 

não era exclusividade da UNE, mas sim de entidades estudantis com efetiva representação, 

para que o Movimento Estudantil pudesse continuar a ter uma fonte de financiamento.  

 

Essa situação é prevista em lei, exatamente no artigo 1º, §2º, da 

Lei nº 12.933/13 que tem a seguinte redação: 

 

§ 2º Terão direito ao benefício os estudantes regularmente 

matriculados nos níveis e modalidades de educação e ensino 

previstos no Título V da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que comprovem sua condição de discente, mediante a 

apresentação, no momento da aquisição do ingresso e na portaria do 

local de realização do evento, da Carteira de Identificação Estudantil 
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(CIE), emitida pela Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), 

pela União Nacional dos Estudantes (UNE), pela União Brasileira 

dos Estudantes Secundaristas (Ubes), pelas entidades estaduais e 

municipais filiadas àquelas, pelos Diretórios Centrais dos Estudantes 

(DCEs) e pelos Centros e Diretórios Acadêmicos, com prazo de 

validade renovável a cada ano, conforme modelo único 

nacionalmente padronizado e publicamente disponibilizado pelas 

entidades nacionais antes referidas e pelo Instituto Nacional de 

Tecnologia da Informação (ITI), com certificação digital deste, 

podendo a carteira de identificação estudantil ter 50% (cinquenta 

por cento) de características locais. 

 

Entretanto, apesar da Medida Provisória nº 895 ter sido 

promulgada, ela não foi aprovada pelo Congresso Nacional e caducou em 17.01.2020, sendo 

que a “ID Digital” não mais existe e nem pode mais ser emitida, sendo que para tanto foi 

gasto mais de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais) somente em propaganda e 

desenvolvimento do aplicativo6.  

 

Porém, voltando no tempo, quando a Medida Provisória nº 895 

entrou em vigor, o QUERELADO, talvez pensando que fosse o fim da QUERELANTE e do 

Movimento Estudantil, disparou diversas ofensas à UNE e aos estudantes brasileiros.  

 

Em 25.11.2019, por exemplo, o QUERELADO disse que a União 

Nacional dos Estudantes deveria começar a fabricar cachimbos para repor a perda que terá 

com o início da confecção eletrônica das carteirinhas estudantis. 

 

Referida declaração ocorreu durante a transmissão ao vivo 

(“live”) na página intitulada UnB Livre (Minuto 00:24-00:28), a qual se declara como 

 
6 http://www.anpg.org.br/17/02/2020/gasto-milionario-do-governo-com-a-id-estudantil-pagaria-as-bolsas-
de-10-mil-pesquisadores/ 
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“Movimento de Direita e Pró-Liberdade nas Universidades e Faculdades pelo Brasil” e 

assumiu ampla repercussão7, conforme se verifica do print a seguir8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente tópico objetiva apenas centralizar um breve 

histórico das manifestações do QUERELADO em diferentes situações, até culminar na 

derradeira manifestação, de onde se extraí a prática do crime de difamação ora imputado 

ao QUERELADO: 

 

“Por que algumas pessoas são contra a carteirinha digital? 
Porque a UNE ganha R$500 milhões por ano fazendo isso. A 
gente vai quebrar mais uma das máfias do Brasil, tirar 
R$500 milhões das mãos da tigrada da UNE”9. 

 
7 https://congressoemfoco.uol.com.br/educacao/weintraub-manda-une-fazer-cachimbo-para-compensar-
perda-com-carteirinha/ 
8https://twitter.com/LivreUnb/status/1198997115642503168 
9 https://educacao.uol.com.br/noticias/2019/11/22/carteirinha-estudantil-digital-sera-lancada-na-segunda-
feira-diz-weintraub.htm 
Notícia também veiculada no seguinte canal: https://revistaforum.com.br/politica/weintraub-chama-une-de-
mafia-e-anuncia-carteirinhas-estudantis-digitais-gratuitas-para-segunda-feira/ 
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Tal postura tem o nítido objetivo de atingir econômica e 

politicamente uma entidade considerada pelo QUERELADO não apenas como de oposição, 

mas sim como verdadeira inimiga, levando-o a ofender de maneira absolutamente 

desnecessária e criminosa a honra objetiva da QUERELANTE e de seus integrantes e, de 

forma indireta, dos estudantes brasileiros.  

 

Não por outra razão, a QUERELANTE apresentou perante este E. 

Supremo Tribunal Federal a Ação Cautelar de Pedido de Explicações (Doc. 03) em face do 

QUERELADO, que foi distribuído para a I. Ministra Carmén Lúcia, que citou o QUERELADO 

para manifestar-se, caso entendesse necessário.  

 

Em sua manifestação, o QUERELADO, em síntese, afirmou que em 

nenhuma das suas publicações houve o animus de caluniar, menosprezar, injuriar, difamar 

ou expressar qualquer tipo de ofensa para com os estudantes e a ora QUERELANTE, 

resguardando o seu direito fundamental de livre manifestação do pensamento, conforme 

previsto no art. 5º, da IV, da Constituição (Doc. 04). 

 

No entanto, restou evidente que não foram devidamente 

esclarecidas as manifestações proferidas pelo Ministro da Educação, ora QUERELADO, 

tampouco praticou este qualquer ato que levasse à extinção da punibilidade do crime por 

ele praticado, de modo que se requer a Vossa Excelência que receba a presente QUEIXA-

CRIME, haja vista o cometimento do delito previsto no art. 139 do Código Penal, conforme se 

demonstrará a seguir. 

 

 

V –DO MÉRITO 
 

Em primeiro lugar, a declaração de que a UNE é “mais uma das 

máfias do Brasil” constitui delito contra a sua honra objetiva, conforme prevê o artigo 139 
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do Código Penal, eis que há imputação, por parte do QUERELADO, de fato determinado 

ofensivo à reputação da QUERELANTE. 

 

A este respeito, absolutamente pacífico na doutrina que a 

pessoa jurídica seja sujeito passivo do delito de difamação, uma vez que, sendo possuidora 

de honra objetiva, poderá ser afetada em virtude da conduta praticada pelo agente, levada 

a efeito para prejudicar sua imagem perante a sociedade, podendo, com esse 

comportamento, macular sua credibilidade perante a sociedade. 

 

Da mesma maneira, é o precedente firmado neste Col. STF: “A 

pessoa jurídica pode ser sujeito passivo do crime de difamação, não, porém, de injúria ou 

calúnia” (IP 800, Pleno, rel. CARLOS VELLOSO, 10.10.1994). 

 

Isto posto, passemos aos fatos imputados ao QUERELADO. 

 

Como já dito, antes da propositura da presente QUEIXA-CRIME,  

a QUERELADA ingressou com Pedido de Explicações para que o QUERELADO tivesse a 

oportunidade de esclarecer se a referida frase, em especial quanto ao uso das expressões 

“máfia” e “tigrada”, eis que possuem evidente sentido pejorativo e ofensivo.  

 

Tal esclarecimento, no entanto, não ocorreu. 

 

Passemos a explanar o porquê da prática de crime pelo 

QUERELADO ao escrever a referida frase.  

 

Primeiramente, é preciso atentar-se para a semântica da 

palavra “máfia”. 

 

Ora, Excelências, qualquer pessoa – da mais ignorante a mais 

culta – sabe a carga negativa, pejorativa e aviltante contida no vocábulo “Máfia”. 
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Se procurarmos no Dicionário Michaelis, encontraremos que 

“máfia” é substantivo feminino que representa “sociedade secreta criada na Itália, no século 

XIX, cuja finalidade inicial era garantir a segurança pública; mais tarde foi acusada de 

atitudes criminosas ou, ainda, grupo criminoso muito bem organizado”10.  

 

Se procurarmos na Wikipedia, que é uma base de dados 

popular, para fácil compreensão, encontraremos a seguinte definição para “máfia”: 

 

Máfia é uma organização criminosa cujas atividades estão submetidas 

a uma direção de membros que sempre ocorre de forma oculta e que 

repousa numa estratégia de infiltração da sociedade civil e das 

instituições. Os membros são chamados mafiosos (no 

singular: mafioso). 

 

Desnecessário fazer qualquer digressão sobre os surgimentos 

das “máfias”, ou dos tipos de “máfias” ou das atividades criminosas exercidas pelas 

“máfias”.  

 

Porém, não se pode, em respeito à inteligência humana, nem 

por um segundo, admitir que o QUERELADO chamasse a QUERELANTE de “mafiosa” sem a 

intenção de ofender. 

 

Ora, uma palavra que só tem significado negativo, pejorativo, 

que remete a condutas ilícitas e à prática de crimes, não pode ser atribuída a alguém se não 

for para ofender, humilhar, acusar e macular a sua honra perante terceiros.  

 

É simplesmente impossível dizer que uma instituição 

configura uma “máfia” sem que isso seja ofensivo. Apenas a título de ilustração, 

 
10 Dicionário Michaelis Trilíngue – Português, Espanhol, Inglês. Click Editora. São Paulo, 2001. Pág. 143. 



TEL: +11 4304-9666  

WWW.FTMM.ADV.BR  

AL. MINISTRO ROCHA AZEVEDO, 38 

CJ. 101 - CERQUEIRA CÉSAR 

SÃO PAULO/SP - 01401-000 

 

imaginemos que alguém diga que há uma “Máfia no Judiciário do Brasil”, ou “uma máfia na 

OAB” ou uma “máfia no governo federal” ou “a máfia na Igreja”? Como tais afirmações 

podem não ser ofensivas? Como o autor de tais afirmações pode negar a intenção de 

difamar essas instituições? 

 

Ao dizer que estava acabando com “mais uma das máfias dos 

Brasil” o QUERELADO insinua que a UNE obtinha de maneira criminosa o dinheiro 

legalmente arrecadado com a emissão das carteiras dos estudantes, vez que tal situação, 

como se viu, decorre de LEI. 

 

Mais! Faltou o QUERELADO com a verdade ao escrever que a 

UNE recebia 500 milhões de reais (!!!) por ano com a venda das carteiras, número 

absolutamente longe da realidade e que foi ali inserido apenas para passar, mais uma vez, a 

ideia de que a UNE arrecadava a verba de maneira ilícita, ou seja, “mafiosa”. 

 

Comprovado, portanto, o dolo do QUERELADO em imputar à 

QUERELANTE fato determinado, falso, e absolutamente desonroso: obter ilicitamente 

dinheiro dos estudantes adotando uma postura de “máfia”.  

  

E o pior disso tudo, Excelências, como se verificará, é a 

tentativa de justificar a prática de atos criminosos sob o manto do direito constitucional à 

liberdade de expressão. 

 

De outro lado, o termo “tigrada”, também utilizado pelo 

QUERELADO para ofender a QUERELANTE, tem significado ainda pior, pois remonta ao 

racismo, preconceito e à escravidão.  

 

Segundo os historiadores, o termo “tigrada” remonta aos 

escravos que, por falta de sistema de esgoto, eram obrigados a carregar nas costas tonéis 

contendo fezes e urina dos senhores para despejar nas valas públicas. O somatório do 
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líquido (contendo ácido e amônia) que escorria em suas costas pelo balanço do andar e a 

exposição ao sol acabavam por manchar a pele escura deixando-as com cicatrizes na forma 

de listras – por isso eram chamados de “tigres”.11 

 

E o QUERELADO sabe muito bem do conteúdo ofensivo de tal 

expressão, pois não foi a primeira vez que a utilizou para ofender opositores políticos.  

 

Apenas para ilustrar a afirmação de que o QUERELADO se 

utiliza da expressão “tigrada” sempre que quer ofender alguém, colamos trecho de uma 

reportagem exatamente sobre o fato do QUERELADO utilizar-se sempre dessa expressão 

racista: 

 

 

 

E, no corpo da reportagem, encontramos o seguinte texto: 

 
 

11 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/09/20/ministro-de-educacao-e-acusado-de-
racismo-por-usar-termo-tigrada-entenda.htm 
Ressalte-se que a matéria trata de outra declaração do Ministro da Educação, que se manifestou novamente 
nas redes sociais, mas o fez em desfavor de grupo ligado ao Partido dos Trabalhadores (PT).  
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“O ministro da Educação, Abraham Weintraub, mais uma vez utilizou 

o termo “tigrada” para se referir à esquerda, sem considerar que este 

é um termo racista e escravocrata. Em caso mais recente, a palavra 

foi empregada em um tuíte publicado nesta quinta-feira (19), no qual 

o ministro parabeniza de forma irônica os assessores do PT que 

ganharam o bolão da Mega-Sena por “ficarem milionários sem 

roubar. 

 

Grupo do PT fica milionário sem roubar. Parabéns à tigrada. Agora já 

podem parar de defender o Lula”, escreveu. Em seguida, Rodrigo 

Elias, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense 

(UFF), respondeu ao tuíte de Weintraub explicando que este é um 

termo racista e escravocrata. 

 

Remonta aos escravos que eram obrigados a carregar tonéis com 

fezes e urina dos senhores para despejar nas valas. O líquido, cheio 

de ácido e amônia, escorria em suas costas, que o sol encarregava de 

manchar. Eram chamados de ‘tigres', escreveu. 

 

Um outro seguidor lembrou que é comum o uso desse termo pelo 

ministro. Em tuíte publicado no começo do mês passado, Weintraub 

compartilhou uma notícia que revela censura por parte do Instituto 

Federal do Paraná (IFPR) contra o ex-candidato à presidência, 

Guilherme Boulos. 

 

O Brasil está mudando! Essa tigrada precisa saber que os brasileiros 

acordaram!”, comemorou o ministro.” 

 

Ou seja, somente nesta reportagem são duas situações diversas 

nas quais o QUERELADO ofende inimigos políticos com a utilização do termo “tigrada”. 
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Assim, Excelências, ainda que o QUERELADO não tivesse o 

conhecimento histórico da triste origem do vocábulo “tigrada”, fato é que ele sabia tratar-se 

de uma palavra ofensiva e do seu potencial difamante, tanto que a dirigiu para dois outros 

inimigos políticos: O Partido dos Trabalhadores e o ex-candidato à Presidência pelo PSol no 

pleito de 2018, o Sr. Guilherme Boulos.  

 

Mais uma vez: desafia a inteligência humana argumentar que a 

utilização da expressão “tigrada” foi utilizada pelo QUERELADO sem a intenção de difamar 

a QUERELANTE. 

 

A verdade é uma só: ao escrever que a QUERELADA é uma 

“máfia” e que seus integrantes são “tigrada”, o QUERELADO afirma que o dinheiro obtido 

pelas emissões das carteiras de estudantes é ilegal e que os integrantes da UNE são pessoas 

desqualificadas e sem caráter (embora isso nada tenha a ver com a origem da expressão 

“tigrada”) que se sustentam à base da ilegalidade.  

 

Ora, se não quisesse difamar a QUERELANTE o QUERELADO 

não teria escrito nada. Ou poderia simplesmente ter dito: “acabou a grana da UNE”. Ou 

qualquer outra coisa sem utilizar-se das palavras “máfia” e “tigrada”. 

 

Diante dos fatos acima, quando da Interpelação do Pedido de 

Explicações, a QUERELANTE questionou qual seria a intenção do QUERELADO em atribuir à 

União Nacional dos Estudantes a condição de “mafiosa”, bem como o quê ele quis insinuar 

com esta declaração.  

 

E mais, indagou se a expressão “tigrada” estaria relacionada à 

ditadura militar12,ou se teria meramente relação ao animal tigre, como se os integrantes da 

UNE tivessem comportamento animalesco. 

 
12https://super.abril.com.br/historia/mito-a-ditadura-militar-foi-branda/ 
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Data maxima venia, a própria defesa técnica do QUERELADO não 

obteve êxito em demonstrar a ausência de dolo, limitando-se a afirmar que: “as declarações 

do interpelado não são ambíguas, isto é, o essencial de seu sentido pode ser claramente 

extraído da própria declaração, o que afasta a utilidade, a necessidade e a adequação da 

medida ora postulada. Ademais, no sentido literal da declaração do interpelado não se pode 

extrair a imputação à interpelante de fato inverídico que se revele apto a lhe atingir a honra 

objetiva” (Doc. 05). 

 

Então é que se diz que a literalidade da declaração do Ministro 

da Educação não poderia dar ensejo à mácula da honra objetiva da QUERELANTE?  

 

Ora, pelo contrário!  

 

Em primeiro lugar, a declaração não deixa margem para 

interpretações: a literalidade fala por si.  

 

Em segundo, há que ressaltar o sentido mínimo do conteúdo, o 

sentido gramatical, ontológico da sentença proferida que, envolta pelo contexto de 

agressões contra a QUERELADA, deixa clara a intenção de difamar.  

 

Não se trata de mero dissabor da União Nacional dos 

Estudantes.  

 

O QUERELADO afirma, em suas explicações, que as redes sociais 

teriam caráter fluido e que uma conversa franca pode desagradar ou agradar pessoas de 

grupos específicos, o que seria normal em uma democracia. Evidente contradição, 

Excelências.  

 
“(...) Estava claro para Geisel que seu maior inimigo não era mais a esquerda – que se convertera à campanha 

pela redemocratização -, mas a tigrada anárquica nas Forças Armadas (...)”.  
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Existe larga diferença entre a possibilidade de se ter uma 

opinião e cometer um ilícito. Não se pode confundir censura (proibição de externalização 

de opiniões) com a existência de cometimento de crime comum que pode, inclusive, ser 

cometido por um agente público – como é o caso! 

 

Vivemos sob a égide de um Estado Democrático de Direito. Sim.  

 

Isto é um fato. No entanto, a democracia em si não pode ser 

transformada em espécie de “salvo conduto” para o cometimento de qualquer tipo de 

ilicitude. A norma penal incriminadora, instituída pelo legislador ordinário, é a simples 

comprovação disto.  

 

Assim, é notório que a ausência de censura em uma democracia 

não deve conferir uma carta branca para que os indivíduos – agentes públicos ou não - 

externalizem colocações de cunho penalmente ilícito, sem que se haja a consequente 

responsabilização. 

 

Como se não bastasse, importante sublinhar que a difamação se 

deu por meio que facilitou a divulgação das acusações, o que faz aplicar, na hipótese, a 

previsão do art. 141, inciso III, do Código Penal. In verbis: 

 

Art. 141 – As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um 
terço, se qualquer dos crimes é cometido:  
(...) 
III – na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a 
divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. 
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Nessa toada, NELSON HUNGRIA 13  ensina que a difamação: 

“Consiste na imputação de fato que, embora sem revestir caráter criminoso, incide na 

reputação ético-social e é, portanto, ofensivo à reputação da pessoa a quem se atribui”.  

 

Além disso, como pode ser observado, quando teve 

oportunidade, o QUERELADO não só deixou de explicar o conteúdo de suas gravíssimas 

expressões proferidas contra a honra da QUERELANTE, como, ainda, se respaldou no seu 

direito de livre expressão(art. 5º, IV, da Constituição Federal), conforme se analisa do 

trecho de seus esclarecimentos: 

 

Publicações particulares postas no meu perfil pessoal, por vezes, são 
realizadas de forma livre, informação, em linguagem coloquial, muitas 
vezes em tom de ironia, de crítica e de provocação, amparadas pela 
liberdade de expressão e de pensamento, da qual deriva o direito 
de opinião crítica. Tendo em vista o caráter fluido das redes socais, 
bem como o tom de uma conversa franca e direta com os cidadãos, é 
possível que uma ou outra postagem possa agradar ou desagradar a 
pessoas e a grupos específicos, fato esse absolutamente normal e até 
mesmo esperado e desejado em uma democracia.  

 

Pois bem.  

 

Não há que se falar em liberdade de expressão do 

QUERELADO, pois, como bem elucidado pelo julgado do I. Ministro desta Eg. Corte, EDSON 

FACHIN, tal direito fundamental não é absoluto: 

 

Por fim, embora lícito, o direito de expressão ou manifestação não 
é absoluto. O respeito à imagem, honra e a dignidade alheia é 
também protegido pela Carta Magna. (...) Já decidiu o Supremo 
Tribunal Federal que o direito à livre manifestação do pensamento, 
embora reconhecido e assegurado em sede constitucional, não se 
reveste de caráter absoluto nem ilimitado, expondo-se, por isso 

 
13HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal, v. VI, p. 84/85. 
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mesmo, às restrições que emergem do próprio texto da Constituição, 
destacando-se, entre essas, aquela que consagra a intangibilidade do 
patrimônio moral de terceiros, que compreende a preservação do 
direito à honra e o respeito à integridade da reputação pessoal. A 
Constituição da República não protege nem ampara opiniões, 
escritos ou palavras cujas exteriorização ou divulgação 
configura hipótese de ilicitude penal (ARE 1.027.024 DF, rel. 
Ministro EDSON FACHIN, DJE 12.11.2018). 

 

Da mesma maneira, o I. Ministro decano deste Eg. STF: 

 

Irrecusável, por isso mesmo, que publicações que extravasem, 
abusiva e criminosamente, os limites razoáveis que conformam, 
no plano ético-jurídico, a prática da liberdade jornalística, 
degradando-a ao nível primário do insulto e da ofensa, não 
merecem a dignidade da proteção constitucional, pois o direito 
à livre expressão não pode compreender, em seu âmbito de 
tutela, exteriorizações revestidas de caráter delituoso. A 
prerrogativa concernente à liberdade de manifestação do 
pensamento, por mais abrangente que deva ser o seu campo de 
incidência, não constitui meio que possa legitimar a veiculação de 
insultos ou de crimes contra a honra de terceiros, especialmente 
quando as expressões moralmente ofensivas – manifestadas 
com evidente superação dos limites da crítica e da opinião 
jornalísticas – transgridam valores tutelados pela própria 
ordem constitucional (ARE nº 891.647, rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª 
T., DJE 21-9-2015). 
 

Inclusive, aponta brilhantemente CANOTILHO14 ao dizer que uma 

vez que não se caracterizam normativamente como regras absolutas, é correto dizer que 

direitos fundamentais podem ser limitados pela própria Constituição, ou mesmo que que 

esta pode permitir que lei infraconstitucional os limite. Ou ainda: na colisão entre direitos 

fundamentais, um deles ou ambos podem também ser restringidos na ponderação.  

 

 
14CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional. 6. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1995, p. 1276. 
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Nesse mesmo sentido, alerta CESAR BITTENCOURT15 o seguinte:  

 

“o tipo penal implica uma seleção de comportamentos e, ao mesmo 

tempo, uma valoração (o típico já é penalmente relevante). Contudo, 

também é verdade, certos comportamentos em si mesmo típicos 

carecem de relevância por serem correntes no meio social, pois muitas 

vezes há um descompasso entre as normas penais incriminadoras e o 

socialmente permitido ou tolerado”. 

 

Da mesma forma, reconhece a doutrina que, embora a 

liberdade de expressão demande proteção imprescindível para a emancipação individual e 

social, sua garantia não deve se sobrepor de forma absoluta aos demais direitos, também 

essenciais. Nas palavras de BERNARDO GONÇALVES FERNANDES16 

 
Nesses termos, para a doutrina dominante, falar em direito de 
expressão ou de pensamento não é falar em direito absoluto de dizer 
tudo aquilo ou fazer tudo aquilo que se quer. De modo lógico-
implícito a proteção constitucional não se estende à ação violenta. 
Nesse sentido, para a corrente majoritária de viés axiológico, a 
liberdade de manifestação é limitada por outros direitos e garantias 
fundamentais como a vida, a integridade física, a liberdade de 
locomoção. Assim sendo, embora haja liberdade de manifestação, 
essa não pode ser usada para manifestação que venham a 
desenvolver atividades ou práticas ilícitas (antissemitismo, apologia 
ao crime etc...)”. 

 

De forma cristalina ensina a doutrina clássica de NORBERTO 

BOBBIO17:  

No direito à liberdade de expressão, por um lado, e no direito de não 
ser enganado, excitado, escandalizado, injuriado, difamado, 

 
15BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Volume 1. Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 
17. 
16FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, 
p. 279. 
17BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
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vilipendiado por outro. Nesses casos, que são a maioria, deve-se 
falar de direitos fundamentais não absolutos, mas relativos, no 
sentido de que a tutela deles encontra, em certo ponto, um 
limite insuperável na tutela de um direito igualmente 
fundamental, mas concorrente.” 

 

É certo, com isso, que a conduta do QUERELADO se adequa à 

tipificação prevista pelo art. 13918 do Código Penal, haja vista ter se dirigido indevidamente 

contra a QUERELANTE, difamando-a ao imputar-lhe fatos ofensivos à sua reputação: 

especificamente o de comportar-se como uma “máfia” ao receber os valores referentes às 

carteiras estudantis.  

 

Assim, cabalmente caracterizado está o animus difamandi por 

parte do QUERELADO. 

 

Ante todo o exposto, de rigor a condenação do QUERELADO nos 

termos do art. 139, com a consequente exasperaçãode sua pena em 1/3, com fundamento 

no art. 141, inciso III, ambos do Código Penal, eis que o delito de difamação foi praticado 

contra a QUERELANTE por meio que facilitou sua divulgação, qual seja, o Twitter.  

 

 

VI - DOS PEDIDOS 
 

Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal19 e diante de todo o exposto, é a presente para expor a Vossa Excelência que se digne 

a receber a presente QUEIXA-CRIME, determinando a citação do QUERELADO para que 

responda à acusação e aos demais atos do processo, prosseguindo-se nos demais termos 

até a sentença final condenatória em razão do cometimento do delito previsto no art. 139, 

com a devida exasperação de pena nos termos do art. 141, inciso III, todos do Código Penal. 
 

18Art. 139 – Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação; 
19Art. 41 – A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a 
qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando 
necessário, o rol das testemunhas. 
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Outrossim, requer que todas as informações e intimações 

relacionadas ao presente PEDIDO DE EXPLICAÇÕES sejam em nome dos advogados HUMBERTO 

BARRIONUEVO FABRETTI, OAB/SP 253.891, FRANCISCO TOLENTINO NETO, OAB/SP 55.914 

eBRUNO BARRIONUEVO FABRETTI, OAB/SP 316.079, sob pena de nulidade absoluta do ato. 

 

São os termos em que, 

Pede deferimento. 

De São Paulo para Brasília, 29 de abril de 2020. 

 

FRANCISCO TOLENTINO NETO 
OAB/SP 55.914 

HUMBERTO BARRIONUEVO FABRETTI 
OAB/SP 253.891 

 
BRUNO BARRIONUEVO FABRETTI 

OAB/SP 316.079 
MARIA JULIA G. DE OLIVEIRA RIBEIRO 

OAB/SP 384.223 
 

RAFAELA PEREIRA 
OAB/SP 406.987 

 

JULIANA SANTOS GARCIA  
OAB/SP 436.087 

EDUARDO MANHOSO 
OAB/SP 443.713 

 

IAGO MONTALVÃO OLIVEIRA CAMPOS 
PRESIDENTE 

ÉLIDA REGINA SILVA DE LIMA 
VICE-PRESIDENTE 

 
REGINA BRUNET ALENCAR E SILVA 

PRIMEIRA-VICE 
VITOR STRAUB DE MORAES 

SEGUNDO-VICE 
 

VICTORIA FERRARO LIMA SILVA 
TERCEIRA-VICE 

GABRYEL DA COSTA HENRICI 
SECRETÁRIO GERAL 

 
ROSICLEIDE NASCIMENTO SILVA 

TESOUREIRA GERAL 
BRUNA CHAVES BRELAZ 

PRIMEIRA TESOUREIRA 
 

LUIS FELIPE EICH 
DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

CAMILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO 
DIRETORA DE COMUNICAÇÃO 

 
RAISSA MARIA BARBOSA DA COSTA 
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PATRICK CESÁRIO DE SOUZA SILVA 

SEGUNDO DIRETOR DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS 
GUILHERME BARBOSA R F NAVAES 

TERCEIRO DIRETOR DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS 
 

DENISE SANTOS SOARES 
DIRETORA GLBTT 

ELIS REGINA DA SILVA GONÇALVES 
PRIMEIRA DIRETORA GLBTT 

 
JORGE DA SILVA JÚNIOR 

TERCEIRO DIRETOR DE MOVIMENTOS SOCIAIS 
FÁTIMA PORTILHO LOBO 

DIRETORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 

JUVENTUDE 
 

LARISSA ROGOWSKI RIBEIRO DE JESUS 
PRIMEIRA DIRETORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

A JUVENTUDE  

HILQUAS MOURA CRISPIM 
SEGUNDO DIRETOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 

JUVENTUDE 
 

EDUARDO PROTÁZIO FILGUEIRAS 
TERCEIRO DIRETOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

A JUVENTUDE 
 

JÉSSICA REBOUÇAS SANTOS 
DIRETORA DA ÁREA DE HUMANAS 

MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA DOS 

SANTOS 
DIRETORA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

MANUELLA MIRELLA NUNES DA SILVA 
1ª DIRETORA DE CULTURA 

 

 


