
PETIÇÃO 6.126 DISTRITO FEDERAL

RELATORA : MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) : JULIO LUIZ BAPTISTA LOPES E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) :RENATO SALLES FELTRIN CORREA E OUTRO(A/S)
REQDO.(A/S) :DILMA VANA ROUSSEFF 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

Vistos etc. 

1. Trata-se de interpelação judicial criminal ajuizada por Júlio Luiz 
Baptista  Lopes,  Carlos  Henrique  Focesi  Sampaio,  Pauderney  Tomaz 
Avelino,  Rubens  Bueno,  Antônio  José  Imbassahy  da Silva,  Paulo 
Pereira da Silva, Deputados Federais,  forte no art. 144 do Código Penal, 
contra a Senhora Presidente da República (afastada) Dilma Vana Roussef. 

2. Aduzem que: 

(…)  No  contexto  de  acolhimento  do  pedido  de 
impeachment formulado perante a Câmara dos Deputados - e da 
conseguinte tramitação do referido procedimento, conforme os 
ritos  legais  estabelecidos  -,  vários  discursos  proferidos  pela 
Excelentíssima Senhora Presidente da República passaram a ter 
ampla  repercussão  nacional.  Muitos  desses  pronunciamentos 
mostraram-se inflamados e permeados por excessos,  no mais 
das  vezes,  utilizando-se,  inclusive,  do  próprio  Palácio  do 
Planalto e de missões oficiais no exterior como palco para os 
eventos.

Dentre  os  argumentos  apresentados  pela  Senhora 
Presidente  da  República,  ganhou  amplo  destaque  aquele, 
segundo o  qual,  o  processo  de  impedimento constituiria  um 
suposto  “golpe  de  estado”.  Algo  de  gravidade  ímpar, 
sobretudo,  ao  se  levar  em  consideração  a  recente  história 
nacional e as possibilidades de ruptura que declarações desse 
jaez podem trazer à sociedade brasileira.

A própria  Interpelada  chegou  a  afirmar,  em  inúmeros 
eventos públicos, notórios e de ampla repercussão, que todo o 
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processo ora em curso não passaria de um “golpe”. É o que se 
pode observar a partir das manchetes colacionadas a seguir e 
do material acostado aos autos (doc. 2):

- “Querem chegar, sentar na minha cadeira, mas sem 
voto”, diz Dilma em Salvador – EBC Agência Brasil.

- Dilma chama Cunha de “pecado original” e acusa 
golpe  feito  com  as  “mãos  nuas”  -  Zero  Hora.  -  Dilma 
renova Mais Médicos, ataca golpe e critica o Plano Temer 
na Saúde - Brasil 247.

-  Dilma  volta  a  atacar  processo  de  impeachment 
como “golpe disfarçado” - Jornal O Globo.

- Em evento da CUT, Dilma afirma que impeachment 
é golpe contra trabalhador - Correio Braziliense.

“Querem sentar na minha cadeira,  mas sem voto”, 
ataca Dilma – Valor Econômico.

- Dilma diz a jornalistas estrangeiros que a votação 
na Câmara foi um golpe - Hora 1.

Como  se  não  bastasse  tudo  o  que  já  havia  sido 
amplamente  propagado,  a  Interpelada,  no  feriado  do  dia 
primeiro de maio, voltou a defender tal argumento, quando, em 
discurso  oficial,  utilizou  a  palavra  “golpe”  quinze  vezes  ao 
longo de todo o pronunciamento (doc.  3).  Veja-se o seguinte 
trecho:

“Eu  em  2015  fiz  seis  decretos  chamados  de 
suplementação. O Fernando Henrique Cardoso, no ano de 
2001, fez 101 decretos de suplementação. Para ele não era 
golpe,  não era  nenhum  golpe nas  contas  públicas,  para 
mim é golpe nas contas públicas.

Então  vejam  vocês,  dois  pesos  e  duas  medidas 
porque não tem do que me acusar, é constrangedor. E aí, 
eu quero que vocês pensem comigo: ora, se não tem base 
para o impeachment o que é  que está  havendo? Golpe. 
Mas além de ser golpe, é um golpe muito especial. Não é 
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um golpe com armas, com tanques na rua, não é um golpe 
militar  que  nós  conhecemos  no  passado,  é  um  golpe 
especial. Eles rasgam a Constituição do país. Mas porque 
eles fazem isso? Eles fazem isso porque há 15 meses atrás 
eles perderam uma eleição direta” – grifou-se.

     
Em  outras  oportunidades,  também  por  meio  de 

pronunciamentos oficiais, a Presidente da República repetiu o 
mantra de que está a ocorrer verdadeiro “golpe” no Brasil (doc. 
4).  Especificamente,  a  Presidente  alega  haver  um  golpe  sem 
armas,  sem tanques,  mas,  em nenhum momento,  define  que 
golpe é esse. Apenas, em raciocínio silogístico, diz o que não é, 
sem afirmar o que é.

A esse respeito, inclusive, em entrevista a correspondentes 
estrangeiros  em  Nova  Iorque,  no  contexto  da  missão  oficial 
para a assinatura do Acordo de Paris,  a Presidente chegou a 
afirmar  que  a  votação  havida  no  Plenário  da  Câmara  dos 
Deputados foi um “golpe”, sem nominar os eventuais golpistas 
e  nem  descrever  como  tal  suposto  “golpe”  teria  ocorrido. 
Insatisfeita, a Governante foi além, e chegou a acusar eventuais 
futuros  governantes  da  nação,  sem  nominá-los,  mas 
desqualificando-os  e  deixando  ainda  mais  dúvidas  não 
respondidas. Nas palavras da Interpelada (doc. 5):

     
“E pergunto a vocês: quem assumirá os destinos do 

País? Pessoas ilegítimas? Pessoas que não tiveram um voto 
para presidente da República?”

     
3.  Segundo os  interpelantes,  “ao  comportar-se  da  maneira  como vem  

fazendo,  a  Senhora  Presidente  da  República  deixa  toda  a  nação  em  dúvida,  
recomendando, portanto, a presente interpelação, a fim de que possa explicar qual  
a natureza, os motivos e os agentes desse suposto “golpe”, por Sua Excelência  
alardeado”, bem como “(...) urge delimitar as insinuações feitas no sentido de  
que membros da Câmara dos Deputados estariam possivelmente implementando  
um golpe  de  estado.  Essas  afirmações  dão  margem a  interpretações  diversas,  
sobretudo  àquelas  de  cunho  negativo  para  as  Instituições  democráticas  
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brasileiras.  Assim,  lastreado  em  tais  razões,  que  se  reclamam  elucidações  
indispensáveis”.

4. Nesse contexto, transcrevo as explicações pretendidas:

1)  A Interpelada  ratifica  as  afirmações  –  proferidas  em 
distintos eventos – de que há um golpe em curso no Brasil?

2)  Quais  atos  compõem  o  golpe  denunciado  pela 
Interpelada?

3) Quem são os responsáveis pelo citado golpe?

4) Que instituições atentam contra seu mandato, de modo 
a realizar um golpe de estado?

5)  É  parte  desse  golpe  a  aprovação,  pelo  Plenário  da 
Câmara dos  Deputados,  da instauração de processo contra  a 
Interpelada,  por  crime  de  responsabilidade,  nos  termos  do 
parecer  da  Comissão  Especial  à  Denúncia  por  Crime  de 
Responsabilidade 1/2015, dos Srs. Hélio Pereira Bicudo, Miguel 
Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal?

6) Se estamos na iminência de um golpe, quais as medidas 
que a Interpelada, na condição de Chefe de Governo e Chefe de 
Estado, pretende tomar para resguardar a República?

5.  Assento  a  competência  originária  desta  Suprema  Corte para 
processar o presente pedido de explicações, enquanto medida cautelar de 
natureza  penal  que  envolve,  em  seu  polo  passivo,  detentor  de  foro 
especial por prerrogativa de função (CF, art. 102, I, b). Dada a relação de 
acessoriedade entre a cautelar e a eventual ação principal, o foro desta é o 
foro daquela.

 
6.  O pedido de explicações fundado no art.  144 do Código Penal 
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constitui  providência  facultativa  que,  sem  previsão  de  procedimento 
específico,  segue  o  rito  das  notificações  ordinárias,  pela  aplicação 
subsidiária do Código de Processo Civil (art. 726), na forma do art. 3º do 
Código  de  Processo  Penal.  Segundo  a  jurisprudência  desta  Suprema 
Corte,  necessário  objetive  esclarecer  expressões  caracterizadas  por 
dubiedade, equivocidade ou  ambiguidade, sob pena de se ressentir de 
instrumentalidade e de interesse de agir (PET 5187, Rel. Min. Celso de 
Melo, Dje 16.09.2014; PET 5172, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 31.7.2014; PET 
5151, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2014). 

7. O ato judicial que analisa a Interpelação criminal não emite juízo 
de  valor  sobre  o  conteúdo debatido,  uma  vez  que  representa  típica 
providência de contenção cognitiva. Explica a doutrina especializada:

“O juiz que recebe o “pedido de explicações”, que é uma 
“interpelação  judicial”,  embora  o  nosso  Código  não  utilize 
essa terminologia, não deve emitir qualquer juízo, quer sobre 
a  admissibilidade  da  interpelação,  quer  sobre  a  eficácia  ou 
natureza das explicações prestadas ou deixadas de prestar.

O juízo de equivocidade é do próprio ofendido e não do 
juiz que processa o pedido de explicação.  Aliás,  o juiz não 
julga nem a equivocidade das palavras que podem ter caráter 
ofensivo  nem  a  recusa  ou  a  natureza  das  explicações” 
(BITENCOURT, Cezar Roberto.  Código Penal Comentado,  8ª 
ed., 2014, Saraiva, p. 610) (original sem negritos).

“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”.  (MIRABETE,  Júlio 
Fabbrini.  Código  Penal  Interpretado,  5ª  ed.,  2005,  Atlas,  p. 
1.138)
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8. De  outra  parte,  cuida-se  de  medida  processual  que  abre  ao 
Interpelado  quatro alternativas, consoante anota a jurisprudência desta 
Suprema  Corte,  nas  precisas  palavras  do  eminente  Ministro  Celso  de 
Mello (Pet 5563, 17.3.2015): 

a ) poderá , querendo , atender ao pedido formulado; 

b ) poderá , igualmente , a seu exclusivo critério, abster-se de 
responder à  notificação  efetivada,  deixando escoar ,  in  albis  ,  o  
prazo  que  lhe  foi  assinado  (CELSO  DELMANTO,  ROBERTO  
DELMANTO, ROBERTO DELMANTO JUNIOR e FABIO M. DE 
ALMEIDA DELMANTO,  Código Penal Comentado , p. 520, 8ª  
ed.,  2010,  Saraiva,  v.g.  ).  O Supremo Tribunal Federal ,  
pronunciando-se  a  respeito  do  tema  ,  entendeu caracterizada a  
ocorrência de injusta coação nos casos em que a autoridade judiciária  
impõe ,  coercitivamente ,  ao interpelando,  em caso de recusa ,  o  
dever de prestar as explicações em juízo: 

Crimes contra a honra  .  Pedido de explicação em 
juízo . Recusa do interpelado em comparecer para prestá-
las . Constrangimento judicial a prestá-las ( Ilegalidade ).  
Código Penal ,  art.  144 ( exegese ).  1 .  Se o art. 144 do  
Código Penal  prevê a hipótese de o interpelado  recusar-se a  
atender  ao  pedido  de  explicações  em juízo,  não pode o Juiz 
constrangê-lo a prestá-las , posto que,  feita a notificação  e 
realizada a audiência, com ou sem o seu comparecimento, está 
exaurida a tarefa judicial. 2. A designação de nova audiência  
para explicações do  interpelado  constitui constrangimento  
ilegal,  remediável  por  habeas  corpus.  3.  Recurso  de  habeas  
corpus provido (  RTJ 107/160 , Rel. Min. RAFAEL MAYER  
grifei ); 

c) poderá, ainda, em atenção ao Poder Judiciário, comunicar-
lhe , de modo formal,  as razões pelas quais entende  não ter o que 
responder ao interpelante;
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d )  poderá , finalmente ,  prestar as explicações solicitadas.  
Se , no entanto , optar por fazê-lo  por intermédio de procurador,  a 
este deverão ser outorgados poderes especiais (ROGÉRIO LAURIA  
TUCCI, Pedido de Explicações , in RT 538/297, 303 ; BENTO DE 
FARIA,  Código Penal Brasileiro Comentado , vol. 4/243, 2ª ed.,  
1959;  DAMÁSIO  E.  DE  JESUS,  Código  de  Processo  Penal  
Anotado , p. 457, 24ª ed., 2010, Saraiva, v.g. ). 

9. Ante o exposto, determino a notificação da Senhora Presidente da 
República (afastada) Dilma Vana Rousseff para que responda, querendo, 
à presente interpelação no prazo de 10 (dez) dias.

9.1. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos (art. 729 do CPC c/c art. 
3º do CPP). 

Publique-se. Notifique-se.

Brasília, 9 de maio de 2016.

Ministra Rosa Weber
Relatora 
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