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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL 

DIEGO HAKAMARO DE OLIVEIRA Brasileiro, Guarda Municipal, portador do  RG 

45821292 e do CPF 396.908.338-98(doc 1) , com endereço Av. Dona Ana Costa  nº 

105 Apt 7AL, Gonzaga, Santos-SP,  CEP 11060-001(doc 2), representado por sua 
Advogada infra assinada, procuração com poderes específicos (doc 3) 

Vem mui respeitosamente propor o presente pedido de explicações em juízo com 

fundamento legal no artigo 144 CP em desfavor de: 

EDUARDO NANTES BOLSONARO, Policial Federal, Político, Deputado Federal 

portador da cédula de identidade RG nº 20.311.593/68 SSP-SP e CPF-MF sob o nº 

106.553.657-70 com endereço Praça dos Três Poderes Brasília, Gabinete 350 - 

Anexo IV - Câmara dos Deputados - DF - Brasil - CEP 70160-900, telefone (61) 
3215-5350 E-mail: dep.eduardobolsonaro@camara.leg.br 
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DO CABIMENTO DO PRESENTE PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUIZO 

Conforme o artigo 144 do Código Penal, o pedido de explicações em juízo, é uma 

medida preparatória para o oferecimento de queixa crime, quando, em virtude dos 

termos empregados ou do sentido das frases, que  causem dúvidas. 
É uma medida facultativa que se antecede a ação principal, diante do quadro 

gerador de expressões duvidosas, como será demonstrado. 
No caso Existem duvidas de ofensa contra a honra do INTERPELANTE e possível 
distribuição de queixa crime (se for o caso), será distribuída somente após as 

explicações  do DEPUTADO FEDERAL/ INTERPELADO . 

DA COMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR 

Tratando-se de Deputado Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal 

processar, originariamente, o pedido de explicações. 

O Supremo Tribunal Federal possui competência para processar  e julgar pedido de 

explicações formulado com apoio no artigo 144 do Código Penal, quando deduzido 

contra parlamentar federal, que dispõe de prerrogativa de foro, “ratione muneris”, 

perante esta Corte Suprema, nas infrações penais comuns (CF, art. 53, § 1º, “caput”, c/c 

o art. 102, I, “b”). 
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DOS FATOS 

Em 17 de abril de 2021 o INTERPELANTE, foi surpreendido com uma postagem  

feita por intermédio do perfil publico @bolsonarosp  com endereço eletrônico URL 

https://www.instagram.com/bolsonarosp/ com 3,4 milhões de seguidores na rede 

social Instagram , a postagem foi registrada  por ata notarial( doc 6), no 6º  Tabelião 1

de Notas na Cidade de Santos-SP: 

 https://www.instagram.com/bolsonarosp/1
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A referida postagem publicou um vídeo que foi gravado pelo Profissão repórter em  

acompanhamento de uma ação de fiscalização da Secretaria municipal de 

segurança da Prefeitura de Santos na data de 27 de março de 2021.  2

O decreto municipal nº 89 44/2020(doc 5), do Município de Santos-SP esta em vigor  

o decreto trabalha para coibir a proliferação do Coronavirús causador da doença 

COVID-19.  3

O INTERPELANTE na qualidade de GCM é subordinado a ordens hierárquicas, 

portanto, lhe resta o dever de orientar o uso de máscaras de proteção individual e 

aplicar multa ao munícipe que desrespeitar o referido decreto. 

 https://www.instagram.com/p/CNxYS5_gZn0/2

 https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/santos/decreto/2020/895/8944/decreto-n-8944-2020-adota-3

medidas-adicionais-aos-decretos-n-8896-de-19-de-marco-de-2020-n-8898-de-20-de-marco-de-2020-e-
n-8932-de-07-de-abril-de-2020-e-da-outras-providencias
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Alem do decreto municipal está em vigor a Lei Federal nº 14.019 de 02 de julho de 
2020  que dispõem sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção 4

individual para circulação em espaços públicos com a finalidade de enfrentar a atual 

emergência de saúde pública, causada pela doença COVID-19 

A frase de autoria do INTERPELADO diz o seguinte : 

Nunca vi tanta ignorância. Ou seria 

boçalidade? Meu Deus! (SIC) 

A dúvida do INTERPELANTE é justamente a quem que o INTERPELADO  fez 

referência como boçal ou ignorante: 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/4

L14019.htm#:~:text=JULHO%20DE%202020-,Altera%20a%20Lei%20n%C2%BA%2013.979%2C%20d
e%206%20de%20fevereiro%20de,locais%20de%20acesso%20p%C3%BAblico%2C%20inclusive
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DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CAUSADA  PELA PANDEMIA DO VIRÚS SARS-
CoV2 

A respeito da necessidade do uso de máscaras , já não é novidade que 5

enfrentamos uma crise mundial de saúde, com milhares de vidas que foram 

perdidas no mundo , grande parte da população ainda não está imunizada , 6 7

vivemos um cenário de EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 

INTERNACIONAL (ESPII) , conforme decretado pela Organização Mundial .  8 9

A Suprema corte já reconheceu competência concorrente entre estados, DF, 
municípios e União no combate à Covid-19 . 10

A Suprema Corte já se manifestou no sentido de que é dever dos estados e dos 

municípios impor restrições durante a pandemia.  11

Nesse sentido cabe à cada município decidir o que deve ser feito para coibir a 

proliferação da doença causada pelo novo corona vírus. 

 https://www.scielosp.org/article/ress/2020.v29n2/e2020023/pt/5

 https://www.worldometers.info/coronavirus/6

 https://especiais.g1.globo.com/bemestar/vacina/2021/mapa-brasil-vacina-covid/7

 https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6100:oms-declara-8

emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-em-relacao-a-novo-coronavirus&Itemid=812

 https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-coronavirus9

 https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441447&ori=110

 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=44281611
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O cenário Brasileiro é delicado, variantes do novo Coronavírus surgem no território 

pátrio , os Estados e os Municípios, seguem cada um dentro das suas realidades, 12

impõem as regras que definem ser as mais adequadas para coibir a proliferação do 
vírus COVID-19, e esta é marcha que toda nação deve se preocupar em seguir!  

Ë momento de evitar a disseminação da doença COVID-19 e o uso de máscaras 

pode ser feito por todos, por ser fruto de uma imposição legal. 

DO SIGNIFICADO DE IGNORÂNCIA13

(origem da palavra ignorância). Do latim ignorantia.ae ou 
ignoratio.onis.
Sinônimos de Ignorância
Ignorância é sinônimo de: desconhecimento, grosseria, 
incivilidade, rudeza

DO SIGNIFICADO DE BOÇALIDADE14

Qualidade ou condição de boçal, da pessoa desprovida 
de inteligência, cujos comportamentos não lembram 
ações humanas; ignorância, estupidez. 
Dito ou modo de agir da pessoa estúpida, ignorante, 
grosseira, rude: daquele sujeito saltam boçalidades. 

 https://scholar.google.com/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=variantes+corona+viris&btnG=12

 https://www.dicio.com.br/ignorancia/13

 https://www.dicio.com.br/bocalidade/14
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Boçalidade e Ignorância são palavras que carregam os sinónimos de: despreparo, 
desprovidos de inteligência, rude, com condição de quem não tem estudo, 

comportamento carregado de grosseria.

É curioso saber a quem que o INTERPELADO faz referencia, se são os munícipes 

que desrespeitam o decreto e não usam mascará facial para evitar a contaminação  
da doença COVID-19, ou se o INTERPELADO esta se referindo ao 

INTERPELANTE que esta fazendo fiscalização das normas que estão em vigor.  

Boçal e ignorante,  a quem que o INTERPELADO se refere? ? 
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DOS COMENTÁRIOS DOS SEGUIDORES 

"Boçalidade e Ignorância" são palavras visualizados pelos 3.4 milhões de 
seguidores, estes dão a entender que as palavras foram lançadas para 
os GUARDAS, portanto o INTERPELANTE busca esclarecimentos.

 

 

 Rua Benjamin Constant, 61 Sala 504 – Centro – São Vicente – SP – Edifício Helbor Offices 
 Cel/Whats +55 13 99170-7677 – E-mail: contato@agcmbs.com.br 

                                 www.agcmbs.com.br                                   !10

http://www.agcmbs.com.br


                                                !  

                                                                

 Rua Benjamin Constant, 61 Sala 504 – Centro – São Vicente – SP – Edifício Helbor Offices 
 Cel/Whats +55 13 99170-7677 – E-mail: contato@agcmbs.com.br 

                                 www.agcmbs.com.br                                   !11

http://www.agcmbs.com.br


                                                !  

                                                                

 

 Rua Benjamin Constant, 61 Sala 504 – Centro – São Vicente – SP – Edifício Helbor Offices 
 Cel/Whats +55 13 99170-7677 – E-mail: contato@agcmbs.com.br 

                                 www.agcmbs.com.br                                   !12

http://www.agcmbs.com.br


                                                !  

                                                                

DO MODUS OPERANDI DO DEPUTADO -QUESTÃO DE INTERESSE PUBLICO! 

Em 03/05/2021 o INTERPELADO fez uma outra postagem, referindo a atuação da 

GCM, o (INTERPELANTE não tem ligação com este episódio da Cidade do 

Guarujá-Sp). É importante destacar que o INTERPELADO, alega para prevenção 
da doença COVID-19, passando a ser questão de interesse publico, vejamos: (g.n) 

Arma na mão e muita disposição para... prender surfista 
Sim, a guarda municipal do Guarujá fez esse papelão na praia de 

Pernambuco ontem. 
Meu conselho aos surfistas que tiveram a prancha danificada: 

processem na física os guardas e o prefeito, caso isto esteja 
previsto em seu decreto. 

Além disso, o surf é um esporte que: 
-automaticamente exercita o distanciamento social; 
-o sol estimula vitamina D que previne viroses e COVID; (gn) 
-atividade física reduz 34% chance de pegar covid (FAPSP) e etc. 
Se houve algum risco aí foi a aglomeração incentivada pela guarda. 

URL < https://www.instagram.com/p/CNNYF9iAOSZ/>   

Com toda vénia o comportamento do DEPUTADO/ INTERPELADO em rede social, 

é despido de compromisso no combate à PANDEMIA (diante das suas alegações). 
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O Poder Público passa por exaustivo processo de conscientização da população no 
combate à doença COVID-19, o DEPUTADO/ INTERPELADO , na referida 

postagem incita a população a processar os Guardas e o Prefeito, PASMEM! 

O Deputado ora QUERELADO fez referência à atuação da GCM, como um 

“papelão”, vejamos o significado do palavreado “papelão" no dicionário informal:  

"Vergonha, Vexame , Besteira… “etc  15

Resta acrescentar que a Prefeitura do Município do Guarujá assumiu a gestão das 
praias a União concedeu ao município a autonomia para autorizar e firmar contratos 

de permissão e cessão de uso nas praias.  16

 https://www.dicionarioinformal.com.br/papelão/15

 https://www.guaruja.sp.gov.br/guaruja-assume-a-gestao-das-praias-maritimas-urbanas-do-municipio/16
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A população local arrancou as grades , deixando a passagem para a praia livre, 17

correndo o risco de varias pessoas se instalarem e aglomerarem na praia!. 

 

 

 https://www.instagram.com/tv/CNNYF9iAOSZ/?igshid=10voss4lgtrti17

 Rua Benjamin Constant, 61 Sala 504 – Centro – São Vicente – SP – Edifício Helbor Offices 
 Cel/Whats +55 13 99170-7677 – E-mail: contato@agcmbs.com.br 

                                 www.agcmbs.com.br                                   !15

http://www.agcmbs.com.br


                                                !  

                                                                

Por obvio tal enfrentamento recai sobre os fiscais e a Guarda Municipal. 

Pode se observar na filmagem feita pelos Munícipes que os GCM’s são recebidos 

pelos munícipes/surfistas com diversos palavreados de baixo calão e ao que tudo 

indica é a estes últimos que o Deputado Federal agasalha na sua postagem. 

No Guarujá vigora o decreto municipal nº 13.569/2020 de situação de calamidade 

pública no Município e dispõe sobre medidas adicionais para enfrentamento da 
pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19).  18

E assim finaliza o DEPUTADO:  

"Se houve algum risco aí foi a aglomeração 

incentivada pela guarda”   SIC 

PAPEL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL NA SEGURANÇA PUBLICA 

Vale lembrar que a Guarda Municipal tem o seu papel na segurança pública 

conforme previsão Constitucional artigo 144 § 8º, os guardas são dotados de poder 
de polícia e tem o dever de agir em determinadas situações (obedecem aos seus 

superiores) para o fiel cumprimento das leis municipais.  19

 https://leismunicipais.com.br/a/sp/g/guaruja/decreto/2020/1357/13569/decreto-n-13569-2020-declara-18

situacao-de-calamidade-publica-no-municipio-de-guaruja-e-dispoe-de-medidas-adicionais-para-
enfrentamento-da-pandemia-decorrente-do-coronavirus-covid-19-em-complemento-as-medidas-
temporarias-previstas-no-decreto-n-13564-de-18-de-marco-de-2020-e-da-outras-providencias

Artigo 144 § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus 19

bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei artigo. 
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DA ATA NOTARIAL CONSTANDO O ALEGADO 
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DO DIREITO 

PEDIDO DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL 

144 - 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. 

As palavras boçalidade e ignorância, são lançadas na postagem, e mostram  
duvidas ofensivas a honra, portanto assim resta saber se as palavras foram para o 

INTERPELANTE que exercia a sua atuação, ou se as referidas palavras foram para 

o Munícipe que desrespeitou o decreto Municipal . 

Há duvidas quanto ao objeto interpelado, sendo de rigor o recebimento da presente 

Interpelação Judicial, seguimos o que já foi julgado por esta corte: 

P e t i ç ã o 7 . 8 7 0 D I S T R I T O F E D E R A L -  
INTERPELAÇÃO JUDICIAL 
“Cumpre ter presente, de outro lado, que o pedido de 

explicações reveste-se de função instrumental, cuja 

destinação jurídica vincula-se, unicamente, ao 

esclarecimento de situações impregnadas de 
dubiedade, equivocidade ou ambiguidade (CP, art. 
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144; Lei no 5.250/67, art. 25), em ordem a viabilizar, 
tais sejam os esclarecimentos prestados, a 

instauração de processo penal de conhecimento 

tendente à obtenção de um provimento condenatório, 

consoante o reconhece a própria jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal: 
‘- O pedido de explicações constitui típica 

providência de ordem cautelar, destinada a aparelhar 

ação penal principal, tendente a sentença penal 

condenatória. O interessado, ao formulá-lo, invoca, 
em juízo, tutela cautelar penal, visando a que se 

esclareçam situações revestidas de equivocidade, 

ambiguidade ou dubiedade, a fim de que se viabilize 

o exercício futuro de ação penal condenatória. A 
notificação prevista no Código Penal (art. 144) e na 

Lei de Imprensa (art. 25) traduz mera faculdade 

processual, sujeita à discrição do ofendido. E só se 

justifica na hipótese de ofensas equívocas.’ (RTJ 

142/816, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 

Cabe registrar, neste ponto, bem por isso, a 

advertência de CELSO DELMANTO, ROBERTO 

DELMANTO, ROBERTO DELMANTO JÚNIOR e 
FÁBIO M. DE ALMEIDA DELMANTO (‘Código Penal 

Comentado’, p. 288, 5a ed., 2000, Renovar), cuja 
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lição, no tema, assinala que ‘A interpelação judicial 
não se justifica quando o interpelante não tem dúvida 

alguma sobre o caráter moralmente ofensivo das 

imputações (...)’ (grifei). 

Também JULIO FABBRINI MIRABETE, em preciso 

magistério 
sobre o tema (‘Código Penal Interpretado’, p. 1.138, 

5a ed., 2005, Atlas), revela igual entendimento sobre 

os pressupostos legitimadores da utilização do 

pedido de explicações em juízo: ‘O pedido de 
explicações previsto no art. 144 é uma medida 

preparatória e facultativa para o oferecimento da 

queixa, quando, em virtude dos termos empregados 

ou do sentido das frases, não se mostra evidente a 
intenção de caluniar, difamar ou injuriar, causando 

dúvida quanto ao significado da manifestação do 

autor, ou mesmo para verificar a que pessoa foram 

dirigidas as ofensas. Cabe, assim, nas ofensas 

equívocas e não nas hipóteses em que, à simples 
leitura, nada há de ofensivo à honra alheia ou, ao 

contrário, quando são evidentes as imputações 

caluniosas, difamatórias ou injuriosas.’ 

Essa mesma orientação - que sustenta a 
inviabilidade do pedido de explicações, quando não 

houver qualquer dúvida, por parte do ofendido, 
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quanto ao conteúdo das imputações moralmente 
ofensivas - é também observada por GUILHERME 

DE SOUZA NUCCI (‘Código Penal Comentado’, p. 

477, 4a ed., 2003, RT), ANÍBAL BRUNO (‘Crimes 

Contra a Pessoa’, p. 323/324, 3a ed., Rio), 

ROGÉRIO GRECO (‘Curso de Direito Penal’, vol. II/
564, 2005, Impetrus) e CEZAR ROBERTO 

BITENCOURT (‘Código Penal Comentado’, p. 571, 

2a ed., 2004, Saraiva), cabendo referir, por valioso, o 

magistério de PAULO JOSÉ DA COSTA JUNIOR 
(‘Código Penal Comentado’, p. 442, 8a ed., 2005, 

DPJ): 

‘Se a ofensa for equívoca, por empregar termos ou 

expressões dúbias, cabe o pedido de explicações 
previsto pelo art. 144. Por vezes, o agente emprega 

frases ambíguas propositadamente, quiçá 'para 

excitar a atenção dos outros e dar mais efeito ao seu 

significado injurioso'. Trata-se de medida facultativa, 

que antecede o oferecimento da queixa. Só tem 
cabimento o pedido nos casos de ofensas 

equívocas.’ (grifei) 

Impende acentuar que esse entendimento reflete-se, 

por igual, na jurisprudência desta Suprema Corte e 
na dos Tribunais em geral (RT 488/316 - RT 519/402 
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- RT 534/377 - JTACrSP 86/227 - JTACrSP 97/287 - 
JTARGS 84/65, v.g.): 

‘O pedido de explicações em juízo acha-se 

instrumentalmente vinculado à necessidade de 

esclarecer situações, frases ou expressões, escritas 

ou verbais, caracterizadas por sua dubiedade, 
equivocidade ou ambiguidade. Ausentes esses 

pressupostos, a interpelação judicial, porque 

desnecessár ia, revela-se processualmente 

inadmissível. A interpelação judicial, por destinar-se, 
exclusivamente, ao esclarecimento de situações 

dúbias ou equívocas, não se presta, quando ausente 

qualquer ambiguidade no discurso contumelioso, à 

obtenção de provas penais pertinentes à definição da 
autoria do fato delituoso. O pedido de explicações 

em juízo não se justifica quando o interpelante não 

tem dúvida alguma sobre o caráter moralmente 

ofensivo das imputações que lhe foram dirigidas pelo 

suposto ofensor.’ (RT 709/401, Rel. Min. CELSO DE 
MELLO, Pleno) 

‘(...) as explicações a que alude o artigo 25 da Lei no 

5.250/67 - daí exigir-se manifestação do Poder 

Judiciário -, visam a permitir se apure, objetivamente, 
se a inferência da calúnia, difamação ou injúria 

resultante de referência, alusão ou frase do 
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notificado resulta, ou não, de imprecisão de 
linguagem. Visam, apenas, a isso, e não a ensejar a 

verificação da existência de crime, em seus 

elementos objetivos ou subjetivos, o que será objeto 

da ação penal própria, se promovida. O que se 

procura saber, por meio da explicação, é o que 
realmente quis dizer o autor da referência, da alusão 

ou da frase. Em outras palavras, as explicações do 

notificado se destinam a esclarecer se a inferência 

do notificante corresponde ao que aquele pretendeu 
exteriorizar. (...).’ (RTJ 79/718, 725, Rel. Min. 

MOREIRA ALVES - grifei) 

‘CRIME DE IMPRENSA - Pedido de explicações - 

Indeferimento - Alusão considerada ofensiva pelo 
requerente que não se reveste de forma dubitativa - 

Rejeição 'in limine' - Decisão mantida - Inteligência 

do art. 144 do CP de 1940." (RT 607/334 - grifei) 

Vê-se, portanto, que, onde não houver dúvida 

objetiva em torno do conteúdo moralmente ofensivo 
das afirmações questionadas ou, então, onde 

inexistir qualquer incerteza a propósito dos 

destinatários de tais declarações, aí não terá 

pertinência nem cabimento a interpelação judicial, 
pois ausentes, em tais hipóteses, os pressupostos 

necessários à sua utilização. E é, precisamente, o 
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que ocorre na espécie, pois a leitura da publicação 
em referência não permite qualquer dúvida em torno 

do destinatário das afirmações alegadamente 

ofensivas Em suma: o magistério da doutrina e a 

jurisprudência dos 

Tribunais orientam-se, como precedentemente 
enfatizado, no sentido de que não cabe o pedido de 

explicações, por ausência de interesse processual, 

se não se registrar, quanto às declarações 

questionadas, a situação de necessária dubiedade, 
ambiguidade ou indeterminação subjetiva. 

Por tais razões, nego seguimento à presente 

‘interpelação judicial’. Arquivem-se os presentes 

autos.” (DJ 15.2.2007, decisão monocrática). 

E, ainda, também por unanimidade: 

“E M E N T A: INTERPELAÇÃO JUDICIAL – 

PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR – 
MEDIDA PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL 

REFERENTE A DELITOS CONTRA A HONRA (CP, 

ART. 144) – PEDIDO DE EXPLICAÇÕES AJUIZADO 

CONTRA DEPUTADA FEDERAL – COMPETÊNCIA 
ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

POR DISPOR A PARLAMENTAR FEDERAL DE 
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PRERROGATIVA DE FORO, “RATIONE MUNERIS”, 
PERANTE ESTA SUPREMA CORTE, NAS 

INFRAÇÕES PENAIS COMUNS – IMPUTAÇÃO 

ALEGADAMENTE OFENSIVA AO PATRIMÔNIO 

MORAL DO INTERPELANTE, ORA AGRAVANTE – 

AUSÊNCIA, NO ENTANTO, EM TAL CONTEXTO, 
D E D U B I E D A D E , E Q U I V O C I D A D E O U 

AMBIGUIDADE DAS AFIRMAÇÕES REPUTADAS 

C O N T U M E L I O S A S – C O N S E Q U E N T E 

INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO AO 
DESTINATÁRIO DE TAIS 

AFIRMAÇÕES 

De acordo com os Juristas CELSO DELMANTO, ROBERTO DELMANTO, 

ROBERTO DELMANTO JÚNIOR e FÁBIO M. DE ALMEIDA DELMANTO’ "A 

interpelação judicial não se justifica quando o interpelante não tem dúvida alguma 

sobre o caráter moralmente ofensivo das imputação.  20

Aqui IN CASU, o INTERPELANTE tem uma duvida a ser sanada, referente a 

postagem, o INTERPELADO fazendo referencia de boçal e ignorante.  

 (‘Código Penal Comentado’, p. 288, 5ª ed., 2000, Renovar),20
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DOS PEDIDOS 

Diante do conteúdo duvidoso requer: 

I- Que o presente pedido seja conhecido e processado 

II- Ouvido o representante do Ministério Público, ante as questões de interesse 

público; 
III-  Intimação do INTERPELADO para, que em Juízo, preste as explicações alem 

das quais V. Exa. entender pertinente, por escrito, e com urgência; 

IV- Após prestadas as informações intimação desta defensora para adoção das 

medidas cabíveis. 
V- Requer gratuidade de justiça, uma vez que o INTERPELANTE percebe renda 

modesta e a defesa, junta comprovante de extrato bancário. 

   Termos em que  

   Pede deferimento 

   Data e local do protocolo 

   Lilian Arede Lino 
   OAB/SP 355.601 

   Mayra Vieira Dias  
   OAB/SP 163462 

   Jorge A. Calazans Bahia 
   OAB/SP 213221 
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