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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL – STF – BRASÍLIA-DF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL, partido político com representação no 

Congresso Nacional, devidamente registrado no Eg. Tribunal Superior Eleitoral por meio 

da Resolução nº 22083, de 15.09.2005, com sede e foro no SCS, SC/SUL, Q. 02 BL C, nº 

252, 5º andar, Ed. Jamel Cecílio - Asa Sul, Brasília/DF, CNPJ nº 06.954.942/0001-95, 

sorg@psol50.org.br, por seu Presidente Nacional, JULIANO MEDEIROS, brasileiro, 

historiador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, por intermédio de seus advogados 

abaixo subscritos e firmados, com fundamento nos artigos 102, I, “b” da Constituição 

Federal e com esteio no art. 144 do Código Penal e no art. 727 do Código de Processo 

Civil, vem mui respeitosamente perante V.Exa. propor 

INTERPELAÇÃO JUDICIAL 

em face do Excelentíssimo Senhor JAIR MESSIAS BOLSONARO, 

Presidente da República, Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, Brasília/DF, pelas 

razões de fato e direito adiante expostas. 
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DOS FATOS 

Na manhã do dia 06 de janeiro de 2021 o Presidente da República Jair 

Bolsonaro afirmou que houve fraude nas urnas em 20181. 

Disse ele: 

"E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. 

A fraude existe. A imprensa vai dizer 'sem provas, ele diz que a fraude existe'. 

Eu não vou responder esses canalhas da imprensa mais. Eu só fui eleito porque 

tive muito voto em 2018”. 

E continuou: “Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira 

de auditar voto, nós vamos ter problemas piores do que os Estados Unidos”. 

Na saída do Palácio da Alvorada, no mesmo dia 06, afirmou: 

“A minha [eleição] foi fraudada. Eu tenho indício de fraude na minha eleição. 

Era para eu ter ganhado no 1º turno. Ninguém reclamou que foi votar no 13 e 

a maquininha não respondia. Mas o contrário, quem ia votar 17 ou não 

respondia, ou apertava o 1 e já aprecia o 13”. 

“[...] Tinha uma colinha lá no número 7. O pessoal fraudou as maquininhas, 

sabotou”. 

Como é público e notório, o Interpelado tem reiteradas vezes se 

manifestado contra o sistema eleitoral, afirmando, desde 2018, a existência de fraude nas 

eleições2. 

 
1 https://www.poder360.com.br/governo/sem-provas-bolsonaro-volta-a-falar-de-fraude-nas-eleicoes-dos-eua/ 
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/01/07/bolsonaro-insiste-em-fraude-nos-eua-ja-descartada-e-ataca-
eleicao-no-brasil.htm 
https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/01/07/sem-citar-bolsonaro-barroso-o-desafia-a-apresentar-inicio-de-fraude-
eleitoral.ghtml 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/01/07/um-dia-apos-a-invasao-do-capitolio-bolsonaro-volta-a-dizer-sem-provas-que-
houve-fraude-na-eleicao-dos-eua.ghtml 
https://amazonasatual.com.br/saiba-o-que-bolsonaro-ja-disse-sobre-fraude-eleitoral-sem-apresentar-provas/  
2 Segundo levantamento da Folhapress in https://www.folhape.com.br/noticias/veja-o-que-bolsonaro-ja-disse-sobre-urnas-
eletronicas-e-fraude-em/168222/  
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DA LEGITIMIDADE 

Inicialmente consignar a importância para toda a comunidade nacional e 

internacional de que o Representado esclareça, ou que tenha a oportunidade de 

esclarecer, os gravíssimos fatos por ele relatados de modo reiterado. 

Ainda, a fixar a legitimidade do PSOL nesta interpelação, de que a fraude 

às eleições de 2018 importa diretamente ao PSOL. 

Isso porque é partido político inserido no amplo e complexo sistema 

pluripartidário e político representativo do país, fruto dos mecanismos democráticos 

constitucionalmente previstos e que lhe dão legitimidade e representatividade perante as 

instituições e perante a população, os eleitores e entidades da sociedade civil. Se, 

eventualmente, oriundos de  uma eleição fraudada, lança-se suspeita sobre os mandatos 

do PSOL (mas não só dele), e acabam por se macular, sem que se saiba realmente a 

veracidade e qualidade da denúncia do representado. 

Ademais, o Representante lançou candidatura à Presidência (a chapa 

Guilherme Boulos-Sonia Guajajara, na coligação Vamos Sem Medo de Mudar o Brasil), 

tendo concorrido contra o Interpelado e os demais candidatos. Se fraude houve, como diz 

 
09/2018: “A grande preocupação realmente não é perder no voto (a eleição presidencial), é perder na fraude. Então, essa 
possibilidade de fraude no segundo turno, talvez até no primeiro, é concreta”. 
10/2018: “Isso só pode acontecer por fraude, não por voto, estou convencido”. 
11/201: “Denúncias de fraudes nas eleições culminaram na renúncia do Presidente Evo Morales. A lição que fica para nós é a 
necessidade, em nome da democracia e transparência, contagem de votos que possam ser auditados. O VOTO IMPRESSO é sinal 
de clareza para o Brasil!”, escreveu nas redes sociais. 
11/2019: “Todo mundo dizia que eu tinha tudo para ganhar as eleições na reta final. Eu tinha certeza disso e teve no final 55% para 
mim e 45% para o outro candidato. Muita gente achou que a diferença foi muito maior. Como um lado ganhou, e nas ruas todo 
mundo tinha essa convicção de que eu ia ganhar, não houve problema. Mas imagina se o outro lado ganha as eleições, como é que 
a gente ia auditar esses votos? Não tinha como auditar”. 
03/2020: “Pelas provas que tenho em minhas mãos, que vou mostrar brevemente (até hoje o presidente não apresentou o 
material), eu fui eleito no primeiro turno, mas, no meu entender, teve fraude. E nós temos não apenas palavra, temos comprovado, 
brevemente quero mostrar, porque precisamos aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração de votos. Caso contrário, passível 
de manipulação e de fraudes (…)”. 
11/2020: “A minha eleição em 2018 só entendo que fui eleito porque tive muito, mas muito voto. Tinha reclamações que o cara 
queria votar no 17 e não conseguia. Vão querer que eu prove. É sempre assim. O cara botava um pingo de cola na tecla 7, um tipo 
de adulteração”. 
11/2020: “Tenho minhas fontes [que dizem] que realmente teve muita fraude lá. Isso ninguém discute. Se foi suficiente para definir 
um ou outro, eu não sei”. 
07/01/2021: “Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior que os 
Estados Unidos”.  
“Lá (EUA), o pessoal votou e potencializaram o voto pelos correios por causa da tal da pandemia e houve gente lá que votou três, 
quatro vezes, mortos que votaram. Foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí”. 
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o Questionado, importa diretamente ao PSOL saber as circunstâncias, tomar as medidas 

que entender adequadas e acautelar-se para os próximos pleitos. 

Ressalta-se acerca da legitimidade, também, que o PSOL é partido 

político com representação no Congresso Nacional e em inúmeras Assembleias 

Legislativas e na Câmara Distrital, eis que elegeu dezenas de deputados(as) estaduais e 

uma dezena deputados(as) federais naquele pleito em que o Presidente anuncia ter havido 

fraude. 

Assim, uma fraude eleitoral numa eleição geral, qualquer que seja ela, 

mas em decorrência da suposta grande abrangência com que teria acontecido, segundo o 

Interpelado, pode ter acometido candidaturas do PSOL e de suas coligações. As 

conclusões dependerão da confirmações, esclarecimentos e aclaramentos que ora se 

pretende. 

 

DO CARÁTER DÚBIO, EQUIVOCADO E SUPOSTAMENTE OFENSIVO DAS 

DECLARAÇÕES 

As reiteradas afirmações do Representado, como é comum acontecer, não 

são técnicas nem precisas e, num linguajar sempre vulgar e chulo, violento e agressivo, 

disseminam o ódio, lançam dúvidas gravíssimas sobre o pleito de 2018 e os eleitos 

naquela eleição. São falações que propagam preconceitos, lugares comuns, 

preconcepções e clichês, tudo sem nenhum elemento de prova ou indício qualquer. 

Nestes meses à frente da Presidência da República, Bolsonaro 

demonstrou toda sua incapacidade para governar e resolver os graves problemas que o 

país vive, se ocupando apenas de disseminar ódio e divisão, fórmula encontrada para 

esconder o desastre representado por seu projeto. Nas últimas semanas Bolsonaro tem 

se manifestado de forma a agredir ou ameaçar setores da sociedade brasileira, a 

imprensa, os movimentos sociais e a memória daqueles que lutaram pela democracia. Mas 

é a primeira vez, depois da posse, em que ele cruza o limite do respeito à existência das 

instituições eleitorais e judiciárias do País. 
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São falas com nítido caráter dúbio e ofensivo a todo o sistema eleitoral e 

o ordenamento político, ao sistema partidário, institucional e jurídico no país. 

Lançam dúvidas infundadas fazendo supor a ocorrência de fraudes no 

pleito – que ele afirmou terem existido -, mas não indica ou apresenta fatos, provas, 

indícios ou suposições quaisquer. Essa uma das necessidades de esclarecimentos, de 

modo que, esclarecendo, por exemplo, como teria se dado a fraude, quem dela participou 

ou contribuiu: se seria praticada por hackers, se houve a colaboração de servidores da 

Justiça Eleitoral ou ainda por seus membros. 

A partir desses elementos pode o PSOL, ofendido, defender-se 

adequadamente e intentar a responsabilização civil, administrativa e penal do ofensor. 

O PSOL repudia, como vem reiteradas vezes publicamente se 

manifestando, a todo e quaisquer atos de violência. Dentro dos marcos constitucionais de 

liberdade de expressão e de manifestação, circunscreve-se a atuação do PSOL no 

pluralismo político e ideológico vigentes. O PSOL se manifesta em público através de atos 

e manifestações sempre de modo pacífico e democrático e, deste modo urbano e cívico, 

demonstra sua insatisfação e a oposição política ao atual governo federal. 

As declarações objetivam desqualificar o sistema eleitoral, os partidos 

políticos, a eleição e as instituições responsáveis, especialmente o Tribunal Superior 

Eleitoral. Milita fortemente contra a democracia representativa. 

As mensagens disseminam o ódio, com o intuito de criar um clima de 

confronto e de intimidação institucional. Mesmo de modo dúbio, impreciso quanto às 

evidências ou indícios e incerto quando à forma da fraude, a mensagem cultiva o medo, 

discrimina e quer diminuir, de modo degradante e com a imputação da prática de crime e 

de ilícito, a atuação política dos partidos e das instituições responsáveis pelas eleições. 

As afirmações, portanto, transbordam da direito de manifestação e ferem 

outrem, partidos, instituições e todo o sistema eleitoral. Os elementos que compõem as 

afirmações do Interpelado dão a exata medida do abuso e fixam a suposta ofensa ao PSOL 

na qualidade de partido político imerso no sistema eleitoral nacional e que, como dito, 
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elegeu dezenas de candidatos naquele pleito de 2018. A intenção do interpelado não é a 

de informar ou de propagar suas ideias políticas, fazendo o debate democrático. Desborda 

do debate político e acusa a todos sem provas, mas, possivelmente, para fins próprios, 

ilícitos e escusos. 

Resta o esclarecimento de suas afirmações, espancando as dúvidas 

trazidas pelas declarações e confirmando, ou não, as graves acusações. Estas explicações 

é que auxiliarão, outrossim, o ingresso de eventual futura medida judicial em face do 

Interpelado. 

O esclarecimento da dubiedade e dos equívocos, mais que uma mera 

satisfação do Partido, ou simples ratificação e/ou a contextualização da suposta prática 

delituosa, em verdade é o que possibilitará a fixação exata da suposta ofensa perpetrada, 

retirando as dúvidas nas expressões lançadas. 

E mesmo fosse política a mensagem, ainda assim a dubiedade deve ser 

sanada. Em política e no cotidiano, quanto mais no mundo digital em que estamos 

inseridos, a dúvida não esclarecida, o mal entendido, a dubiedade nas formulações e 

explicações são fatais e aniquilam reputações, trabalhos e intenções e podem gerar ainda 

mais violência. 

Alie-se às dúvidas lançadas a seriedade e gravidade da situação vivida 

pelo país no atual momento político e social de larga polarização e de violência contra 

militantes e ativistas sociais, e contra instituições e poderes públicos (a suposta fraude 

anunciada está direcionada ao Judiciário, mais especialmente ao TSE). 

Acrescente, ainda, toda a disseminação de fake news, a consentida 

liberalidade das redes sociais e o discurso de ódio e se terá a ideia da vultuosidade e da 

potencialidade dos danos que as dúvidas lançadas podem ocasionar ao PSOL, à sua 

imagem e legitimidade. Tudo com repercussão absolutamente negativa à sua atuação 

política e democrática. 

Esta ação prepara possível representação em face do Interpelado por 

crimes tipificados na Lei 1.079/1950 e outros, a depender da resposta do Interpelado ou 
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sua não resposta. Inclusive crimes contra a honra – caso não satisfatoriamente explicadas 

as declarações ou confirmada a ofensa pelo Interpelado. Bem como é condicionante para 

o pedido de reparação civil e eventual procedimento por crime de responsabilidade. 

Diante dos fatos, portanto, não há exatidão, sendo mesmo obscuras, 

equivocadas as afirmações do Interpelado, cabendo o pronto esclarecimento em sede de 

ação judicial de explicação de como se deu a fraude, quem a praticou, quais as provas ou 

evidências possui o Interpelado acerca das reiteradas denúncias que faz da existência de 

fraude nas eleições de 2018.  

A dubiedade, nos termos do art. 144 do Código Penal, possibilita o 

esclarecimento judicial das afirmações. 

 

DO DIREITO 

O Interpelado é o atual Presidente da República e como tal ostenta foro 

qualificado por função/mandato eletivo perante este Supremo Tribunal, ex vi do art. 102, 

I, “b” da Constituição Federal. 

A competência do STF para o processamento e julgamento dos crimes 

comuns pelo Presidente da República, dos ilícitos cíveis e crimes políticos/de 

responsabilidade fixa também a capacidade para o julgamento de Interpelação Judicial 

formulado nos termos do art. 144 do Código Penal e no art. 727 do Código de Processo 

Civil. 

Por consistir a difamação na imputação a alguém de fato ofensivo à sua 

reputação e de calúnia a imputação de crime, a pessoa jurídica do PSOL – que é possuidora 

de atributos socialmente reconhecidos - está passível de sofrer ofensa, danos políticos e 

cíveis e, por conseguinte, ver política, civil e penalmente reparado o dano. É legítimo, 

pois, para requer as explicações. 
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Desta feita, demonstrada a possibilidade de a pessoa jurídica Partido 

Socialismo e Liberdade ser vítima do crime contra a honra, exsurge a faculdade do 

exercício do direito previsto no artigo 144 do Código Penal, que prevê que: 

“Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, 

quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa 

a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa”. 

E o art. 727 do CPC: 

“Também poderá o interessado interpelar o requerido, no caso do art. 726, 

para que faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser de seu direito”. 

O Interpelado, com suas manifestações e em face da provável resposta à 

interpelação, anunciando fraude nas eleições de 2018 e sem nenhuma prova ou indício, 

comete completo atentado ao estado democrático de direito. 

Caso não tenha provas, indícios ou qualquer elemento de prova acerca da 

fraude, pode ter incorrido nos crimes dos art. 6º, 7º, 9º 12 da Lei 1.079/1950. Pelas 

mesmas circunstâncias e se não completamente esclarecidos os fatos dúbios e 

esclarecidos os elementos da fraude anunciada, pode ainda ter praticado crimes comuns 

previstos no art. 296, 297, 326-A, todos do Código Eleitoral e estar incurso no crimes 

dos artigos 319, 321, 339 e 340, todos do Código Penal. 

Fixando-nos apenas na parte dos objetivos fundamentais do país, sua 

falação desrespeita flagrantemente o pluralismo político (art. 1º, V da CF/88), atrapalha 

o objetivo fundamental de construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º I 

da CF/88) e deixa de promover o bem de todos, eis que dissemina preconceitos e formas 

de discriminação (art. 3º, IV da CF/88). 

Disseminando o ódio contra o segmento político e partidário e às 

instituições que concretizam o sistema e a democracia representativa, deixa de cumprir 

o compromisso que tem de trabalhar para um país com pluralidade de ideias e diversidade 

de culturas. 
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DO PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO 

O presente pedido de explicações judiciais intenta venha em Juízo o 

Exmo. Sr. JAIR MESSIAS BOLSONARO e satisfatoriamente explique as declarações antes 

transcritas, esclarecendo: 

 

1. Quais os documentos, provas, indícios ou qualquer outro elemento possui 

para a comprovação da fraude denunciada? 

2. Como obteve acesso à essas provas/indícios? 

3. Porque o Interpelado não fez denúncia/representação formal perante as 

autoridades eleitorais nacionais no tempo e modo legalmente previstos?  

4. Como se deu a fraude eleitoral no pleito de 2018? 

5. Com a afirmação “Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira 

de auditar voto, nós vamos ter problemas piores do que os Estados Unidos” o 

Interpelado pretende tomar alguma medida ou realizar alguma atitude? 

6. A afirmação é uma ameaça às instituições e partidos políticos que 

participarão do pleito eleitoral de 2022? 

7. Qual ou quais problemas ocorrerão no Brasil caso não se estabeleça o voto 

impresso? 

8. Há intenção de convocar os apoiadores, a exemplo dos Estados Unidos, para 

marcharem contra o Congresso Nacional ou contra qualquer outra instituição 

nacional ou entidade? 
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DOS PEDIDOS FINAIS 

Que seja determinada a citação do sr. JAIR MESSIAS BOLSONARO para 

responder a presente Interpelação, explicando, de acordo com o que determina o art. 144 

do Código Penal e art. 727 do CPC, as transcritas declarações. 

Dá à causa o valor de R$1.000,00. 

Nestes termos, pede o deferimento. 

Brasília-DF, 08 de Janeiro de 2021. 

 

ANDRÉ MAIMONI 

OAB/DF 29.498 

 

 
ALBERTO MAIMONI 

OAB/DF 21.144 
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