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DECISÃO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de TIAGO 
COSTA RODRIGUES,  em que se aponta como autoridade coatora o MINISTRO DA 
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA.

Consta nos autos que, por requisição do Ministro da Justiça e Segurança Pública, nos 
termos do art. 145, parágrafo único, do Código Penal, foi instaurado o Inquérito 
Policial 2020.0125916 para apurar suposta prática das condutas tipificadas nos arts. 140 e 141 
do Código Penal, em razão de o paciente ter patrocinado publicações em outdoors na cidade de 
Palmas, no Estado do Tocantins, com a imagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, Jair Messias Bolsonaro, com as seguintes frases:"Cabra à toa, não vale um pequi 
roído, Palmas que impeachment já", "Vaza Bolsonaro! O Tocantins quer paz!".

Os impetrantes alegam, em síntese, que as condutas do paciente "além de não 
ofensivas, são claramente atípicas e estão longe de ser antijurídicas, portanto, não são crimes, 
visto que não são atos proibidos pelo ordenamento jurídico brasileiro" (e-STJ, fl. 13). 

Aduzem que "Ao contrário do que entendeu o Ministro da Justiça e Segurança 
Pública, as condutas realizadas pelo Paciente são permitidas e incentivadas pela Constituição 
Federal, porquanto alojadas em bens jurídicos de primeira geração, vale dizer, os direitos de 
liberdade, destacando- se a regra básica da liberdade de expressão do artigo 5º, inciso IV: “é livre 
a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato'" (e-STJ, fl. 13).

Sustentam que "As frases escritas nos outdoors não trazem nenhum xingamento, 
bem como não se imputa, com elas, qualquer conduta criminosa ao Presidente da República 
(PR), não se vendo como se possa delas deduzir, ainda que em associação às imagens, os tipos 
penais dos artigos 140 e 141 do Código Penal" (e-STJ, fl. 17).

Asseveram que "Em relação às imagens, deve-se afirmar que, no primeiro outdoor 
consta em frente ao nariz do PR o fruto chamado pequi, aquele aludido na frase ao lado no 
outdoor. Trata-se, o pequi, de uma iguaria tradicional e bastante consumida nos Estados de 
Goiás e do Tocantins, significando esta imagem, associada à frase, apenas e tão somente que o 
mandato do PR Jair Bolsonaro é ruim, de pouco valor ('não vale um pequi roído' = consumido), 
sendo digno de impeachment." e ainda, que " Sobre o segundo outdoor, observa-se que há duas 
imagens do PR Jair Bolsonaro: (1ª) em que Ele segura nas mãos possivelmente uma caixa de 
remédios, mostrando-a a frente de seu corpo (como se a oferecesse); (2ª) o rosto Dele cujos 
olhos estão cobertos por duas metades de uma laranja" (e-STJ, fl. 17).
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Ponderam que "Essas duas imagens estão associadas à frase “Aí meeente! Vaza 
Bolsonaro! O Tocantins quer paz!”, querendo isso dizer que em se tratando da pandemia da 
Covid-19 jamais poderia o PR prescrever medicamentos como vinha fazendo e ainda faz, ao 
passo que Ele também não deveria ter ficado omisso, por isso o recurso à laranja vedando os 
seus olhos, bem como não podia Ele ter defendido, em favor de determinadas 
classes/categorias/grupos políticos, a abertura da economia e a desnecessidade de 
distanciamento social. Essas foram as críticas" (e-STJ, fl. 17).

Alegam que os elementos informativos dos outdoors sob investigação não possuem 
ofensas pessoais ao Presidente Jair Bolsonaro mas apenas críticas justificáveis  sobre as posturas 
adotadas pelo governo federal, bem como que Palmas é uma das menores capitais brasileiras "o 
que enfatiza a inofensividade da conduta considerado o cargo de Presidente da República" (e-
STJ, fl. 18).

Destacam que, para o crime de honra, exige-se que a afirmação do suposto autor do 
crime seja realizada sobre fatos determinados, e não sobre situações vagas  e imprecisas, como 
as demonstradas nas imagens publicadas.

Aduzem, ainda, que esta Corte Superior possui jurisprudência pacífica no sentido da 
necessidade de dolo específico para a configuração dos crimes contra a honra, sob pena de 
ausência de justa causa. 

Os impetrantes alegam também que o Ministro de Estado da Justiça e Segurança 
Pública "quer criminalizar a conduta legitima e legal do segundo a partir do uso do Estado Policial 
em meio a uma crise sanitária sem precedentes (pandemia da Covid-19)" (e-STJ, fl 20).

Ao final, requerem a concessão da ordem, liminarmente, para que seja suspensa a 
requisição do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e o IPL 2020.0125916, até o 
julgamento do presente habeas corpus e, no mérito, pleiteiam a declaração de nulidade da 
referenciada requisição  e o trancamento do Inquérito Policial  2020.0125916.

É o relatório.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez 

que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade 
no ato judicial impugnado.

Em um exame perfunctório, observa-se que esta Corte Superior de Justiça possui 
entendimento de que o trancamento do inquérito policial ou da ação penal por meio do
 habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca 
comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da 
ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito (RHC 119.048/DF, 
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 07/02/2020).

Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não se vislumbra, ao 
menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência 
pretendida.

Assim, indefiro o pedido de liminar.
Solicitem-se informações à autoridade policial e ao Ministro da Justiça e Segurança 

Pública.
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.
Publique-se. Intimem-se.

                                  Brasília, 22 de março de 2021.

Ministro Ribeiro Dantas 
Relator
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