EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI,
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Desrespeito à autoridade do julgamento em Plenário da
ADPF 130/DF, à liberdade de manifestação de
pensamento e ao art. 5º, IX da CRFB/88. Eficácia
Vinculante.
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA.
ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA
"LIBERDADE
DE
INFORMAÇÃO
JORNALÍSTICA",
EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A
"PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA
JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE
CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE
IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS
LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE
INFORMAÇÃO
E
DE
EXPRESSÃO
ARTÍSTICA,
CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL.
LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE
IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE
PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O
CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO
SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS
LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE
INFORMAÇÃO
E
DE
EXPRESSÃO
ARTÍSTICA,
CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. (...)

Origem: Exec. Penal Prov. 5014411-33.2018.4.04.7000/PR.
Prevenção no STF: Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski (Rcl 31.965 e Rcl
32.035).
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, brasileiro, viúvo, portador da
Cédula de Identidade RG n.º 4.343.648, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n.º
070.680.938-68, residente e domiciliado na Avenida Francisco Prestes Maia, n.º
1.501, apartamento 122, Bloco 1, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP
09770-000, vem, por seu advogado infra-assinado com procuração em anexo, com
fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, arts. 13 e seguintes, da Lei
8.038/90, e arts. 156 e seguintes do Regimento Interno desse Supremo Tribunal
Federal, interpor a presente

RECLAMAÇÃO
com pedido de liminar

contra ato praticado pelo d. Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR, que afrontou
a autoridade do julgamento em plenário da ADPF 130/DF, pelas fatos e
fundamentos que a seguir passa a expor.
1. BREVE PANORAMA DOS FATOS

Inicialmente, cabe consignar que o causídico subscritor (Wadih
Damous Nemer Filho) é advogado regularmente constituído pelo Requerente para
defender seus interesses, conforme instrumento de procuração em anexo.
O objeto da presente reclamação é simples. O d. Juízo da 12ª Vara
Federal de Curitiba/PR, responsável pela execução das penas cominadas naquela
subseção, tem sistematicamente imposto condição de sujeito incomunicável ao ora
Requerente, consubstanciado na determinação de incomunicabilidade perante o
mundo externo.
Conforme é de notório conhecimento, o Requerente encontra-se na
Superintendência da Polícia Federal em Curitiba/PR, “cumprindo” pena ainda não
definitiva por condenação proferida pelo TRF-4.
No curso da Exec. Penal Provisória 5014411-33.2018.4.04.7000/PR,
diversos veículos de comunicação fizeram requerimentos ao juízo da 12ª Vara
Federal para que fosse deferido pedido de entrevista com o Requerente, tendo em
vista o seu direito fundamental de se expressar livremente, garantido pelo art. 5º,
IX da CRFB/88.
Tais pedidos, contudo, restaram todos indeferidos pelo juízo
reclamado (doc. 30 em anexo), em decisão que lhe impõe censura prévia e desafia
os termos da ADPF 130, nos autos da qual o Plenário do STF julgou
inconstitucional a Lei 5.250/67.
Cabe mencionar que o em. Ministro Ricardo Lewandowski já
reconheceu a referida violação no caso em tela. Tanto nos autos da Rcl 31.965
quanto na Rcl 32.035, julgou procedentes as reclamações para cassar os atos que
desafiavam a autoridade do Supremo Tribunal Federal.

Urge a necessidade, contudo, de que se faça preservada não somente
a liberdade de imprensa, como também a de manifestação do pensamento, uma
vez que ambas estão regidas pelo mesmo art. 5º, IX, CRFB/88 e ADPF 130.
Portanto, o que será a seguir demonstrado é que não há qualquer
característica própria no feito originário que justifique a imposição da
segregação prematura. Pelo contrário, há fortes indícios que demonstram que, no
caso concreto, a execução da pena após condenação em segunda instância
provavelmente será revertida pelas instâncias superiores e é absolutamente inerte,
o que vai de encontro absoluto com os preceitos de cautelaridade do processo
penal – em especial, a ordem pública.
2. DO ATO RECLAMADO – OFENSA À LIVRE MANIFESTAÇÃO DE
PENSAMENTO PELO IMPEDIMENTO DE COMUNICAÇÃO
MIDIÁTICA
A magistrada CAROLINA MOURA LEBBOS tem
incansavelmente violado os direitos constitucionais do Requerente, entre eles,
aquele que garante sua integridade física e moral (art. 5º, XLIX), a manifestação
de pensamento (art. 5º, IV), a liberdade de atividade intelectual (art. 5º, IX) e o
acesso e direito a informação (art. 5º, XIV e XXXIII).
Num primeiro momento, em uma tentativa de tornar o Requerente
incomunicável, indeferiu todos os pedidos de visita e vistoria das condições do
cárcere realizados no processo de execução, até mesmo do próprio patrono do
Requerente, em total afronta à integridade física e moral do preso, garantida pelo
no art. 5º, XLIX da Constituição da República.
Da mesma forma, a magistrada indeferiu inúmeros pedidos de
realização de entrevista com o Requerente ex-Presidente da República,
afastando-o do convívio não somente física mas como também socialmente, já
que o mantém incomunicável e longe do local de residência de sua família.
Veja-se os termos:
“O preso se submete a regime jurídico próprio, não sendo possível, por motivos
inerentes ao encarceramento, assegurar-lhe direitos na amplitude daqueles
exercidos pelo cidadão em pleno gozo de sua liberdade.
Conforme já exposto em decisão anterior proferida por este Juízo (evento 75), a
prisão do apenado implica diretamente a privação do seu direito à liberdade de
locomoção. Contudo, limitam-se, também, os direitos cujo exercício tenha por
pressuposto essa liberdade de ir e vir (limitações implícitas, inerentes à pena de
prisão). E, ademais, há restrições justificadas pela própria execução da pena, em

especial ante as peculiaridades ínsitas ao ambiente carcerário (limitações
implícitas, inerentes à execução da pena). É nesse quadro que se inserem os
limites à liberdade de expressão.
O contato do preso com o mundo exterior não é total e absoluto, como não é
seu direito à liberdade de manifestação, seja quanto aos meios de expressão,
seja quanto ao seu conteúdo. Cite-se, exemplificativamente, a vedação legal
expressa à utilização de meios eletrônicos de comunicação (art. 50, VII, LEP).
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, assim consignou:
"Apesar de a Lei de Execuções Penais de 1984, na redação anterior à Lei
11.466/2007, não tipificar expressamente como falta grave o uso de aparelho
celular dentro dos presídios, definiu a correspondência escrita como a única
forma de comunicação do apenado com o mundo externo, assim proibindo o
uso das demais forma de comunicação, entre as quais a telefônica sem
autorização" (HC 117.170/SP).
Há, pois, limitações proporcionais dos direitos dos detentos, decorrentes da
noção sistêmica do ordenamento jurídico. As necessidades de preservação da
segurança e da estabilidade do ambiente carcerário não permitem que o contato
com o mundo exterior e o direito de expressão do condenado se concretizem
pelas vias pretendidas, mediante realização de sabatinas/entrevistas, sequer
contempladas na legislação. Ademais, obviamente autorização de tal natureza
alteraria a rotina do local de cumprimento da pena, exigindo a alocação de
agentes e recursos para preservação da segurança e fiscalização da regularidade
da execução.
Considere-se também o interesse público concernente à exigência de
regular cumprimento da pena, como manifestação da eficácia imperativa das
normas componentes da ordem jurídica. A ampliação desarrazoada dos direitos
do executado fragilizaria a concretização das finalidades da pena de retribuição
e prevenção geral e especial. A imposição da pena, a par da retribuição pelos
ilícitos reconhecidos, visa a desencorajar o indivíduo e o corpo social a
repetirem condutas proibidas, porquanto cientes de que a violação das normas
penais incriminadoras implicará certamente a imposição da sanção. A fim de
preservar tais finalidades a pena deve ser executada em seus estritos termos.
[...]
Em tal contexto, não se pode extrair utilidade da realização de sabatinas ou
entrevistas com fins eleitorais. Nesse quadro, sob a ótica da execução penal,
sequer se mostra juridicamente razoável a autorização pretendida, em exceção
às regras de cumprimento da pena e com necessário incremento de recursos
logísticos e de segurança. Prevalece o interesse público inerente à estrita
observância do regime próprio da sanção penal.
Diante do exposto, indefiro os requerimentos de eventos 183, 197, 209, 228,
243 e 245.
(ato reclamado. Doc. 30 em anexo. Grifamos).

Perceba, Excelência, que por mais de uma vez a magistrada
reclamada aventa o “interesse público” para negar o direito do Requerente à
livre manifestação de pensamento.
Ignorando o fato de que provavelmente não é de interesse de

nenhum cidadão que um sujeito do grupo social sofra censura prévia, no caso
em tela o interesse público milita em favor do Requerente.
Luiz Inácio Lula da Silva é ex-Presidente da República, governou
o país durante os anos de maior prosperidade social na História, era précandidato em 2018 até o injusto indeferimento de sua candidatura e, com
certeza, tem muito mais a contribuir ao interesse público do que sua censura.
Salienta-se que dispõe o art. 41, XV da Lei de Execução Penal
constitui o direito do preso de ter “contato com o mundo exterior por meio de
correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não
comprometam a moral e os bons costumes”.
De uma primeira e rasa leitura do citado dispositivo, poder-se-ia
pensar erroneamente que só se estaria garantindo ao preso o direito de acesso à
informação na condição de agente passivo. Entretanto, cabem aqui duas
observações.
A primeira delas diz respeito ao alcance semântico do termo
“contato”. Segundo o Dicionário Michaelis, ter contato significa “comunicarse, encontrar-se”1.
Trata-se de um termo que abrange tanto o sujeito ativo quando o
sujeito passivo do ato comunicativo. Além disso, o trecho “outros meios de
comunicação” constitui uma expressão de caráter aberto, onde podemos
observar a escolha do legislador em ampliar o direito do preso a todos os meios de
comunicação possíveis, desde que “não comprometam a moral e os bons
costumes”.
Um segundo ponto é de caráter normativo. A pena privativa de
liberdade, ainda que não definitiva, diz respeito tão somente à liberdade de
locomoção do apenado. Isso significa que todos os direitos não abrangidos na
sentença penal condenatória mantêm-se inalterados. Vale observar que o art. 5º da
Carta Magna garante amplamente o direito de expressão do indivíduo. Nesse
sentido, sobressaem seus incisos IV e IX, que dispõem, respectivamente, que “é
livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato” e que “é livre
a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença”.
Tais elementos ficam ainda mais latentes quando se observa que se
1

MICHAELIS. Contato. In: Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Disponível em:
<https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/contato/>
Visto em 04-jul-2018.

trata tão somente de execução provisória da pena, ou seja, de execução penal a
despeito da não consolidação de formação da culpa do apenado. Com isso,
tornam-se ainda mais sensíveis e graves as questões inerentes às restrições de
direitos que não dizem respeito à pena imposta.
Além disso, deve-se observar mais dois incisos do citado dispositivo
constitucional. O primeiro deles, inciso XIV, garante o acesso à informação aos
cidadãos: “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da
fonte, quando necessário ao exercício profissional”.
O segundo, inciso XXXIII, impõe aos órgãos estatais a obrigação
de cooperação e fornecimento de informação que seja de interesse público:
“todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei,
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.
Ou seja, deixar de apreciar os pedidos de entrevista é o mesmo que
negá-los, uma vez que impede o Requerente de expressar os seus pensamentos, o
que viola a liberdade de expressão, manifestação do pensamento e exercício de
profissão.
Ora, Excelências, a livre manifestação do pensamento é direito
fundamental, elencado no artigo 5, inciso IV, que assim dispõe: “A
manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado
o disposto nessa Constituição”.
A conduta da magistrada de impedir entrevistas beira a censura, o
que é expressamente vedado pelo constituinte, como corolário da democracia, em
seu artigo 220, §2º CRFB:
“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
(..)
§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e
artística.”
(Constituição Federal)

Em situação semelhante, o TSE consagrou a liberdade de expressão
no RHC nº 515-42:
Ademais, naquele feito, o eminente Ministro Teori Zavascki analisou a

questão exclusivamente sob o enfoque do direito à liberdade de
imprensa, eis que a reclamação se baseava na garantia da autoridade da
decisão da ADPF 130, e não de alegada afronta às garantias de
liberdade de expressão do pensamento e do livre exercício da
profissão, violações que considero presentes in casu.
A Constituição Federal garante, no inciso IX de seu art. 5º11, a
faculdade de todos expressarem seus pensamentos – assim
compreendidos as opiniões e os juízos de valores acerca de fatos, ideias
e posicionamentos de terceiros (Sarlet, Marinoni e Mitidiero, 2016, pág.
49212) –, sem censura e sem a necessidade de autorização, por meio da
palavra falada ou escrita.
Trata-se de um dos direitos fundamentais mais preciosos do
cidadão, cuja garantia tem se feito presente nas compilações
normativas do constitucionalismo moderno, e se traduz num dos
pilares do próprio Estado Democrático de Direito, na medida em
que é por meio dele que se permite ao indivíduo desenvolver a
pluralidade de ideias e manifestações sociais, culturais e políticas,
numa dialética que termina por constituir as características
próprias de um povo, de uma nação.
A respeito da natureza primordial do direito à liberdade de
expressão, cito as lições de Sarlet, Marinoni e Mitidiero (pág. 492), in
verbis: Assim como a liberdade de expressão e manifestação do
pensamento encontra um dos seus principais fundamentos (e
objetivos) na dignidade da pessoa humana, naquilo que diz
respeito à autonomia e ao livre desenvolvimento da pessoa
humana, naquilo que diz respeito à autonomia e ao livre
desenvolvimento da personalidade do indivíduo, ela também guarda
relação, numa dimensão social e política, com as condições e a
garantia da democracia e do pluralismo político, assegurando
uma espécie de livre mercado das ideias, assumindo, nesse
sentido, a qualidade de um direito político e revelando ter também
uma dimensão nitidamente transindividual, já que a liberdade de
expressão e os seus respectivos limites operam essencialmente na
esfera das relações de comunicação e da vida social.

Aliás, é relevante a colação da ementa de julgamento da ADPF
130, ora violada:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA
AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE
INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE
LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE
IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE
QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA
LIBERDADE
DE
IMPRENSA
COMO
REFORÇO
OU
SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO
PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO
ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL.
LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE

IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE
PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO
CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO
SEGMENTO
PROLONGADOR
DAS
LIBERDADES
DE
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE
EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E
COMUNICACIONAL. (...)”
(v. ADPF 130/DF.)

Como já mencionado, o Requerente permanece na titularidade de
todos os seus direitos políticos, uma vez que não há condenação criminal
transitada em julgado, conforme disposto pelo art. 14, §3º da Constituição
Federal.
Desta forma, o Requerente, que enquanto era pré-candidato à
Presidência da República ostentava a liderança absoluta nas intenções de votos
das pesquisas eleitorais, está sendo impedido de ser sabatinado pelos meios de
comunicação, o que também afronta a “pars conditio”, um dos mais importantes
valores tutelados pelo direito eleitoral, assim entendida como a igualdade de
condições entre os candidatos correntes.
Desta forma, Luiz Inácio Lula da Silva foi deveras prejudicado
pelos atos da d. autoridade reclamada, que acabaram refletindo no
indeferimento de registro da sua candidatura (TSE, RCand nº. 060090350).
Suas intenções de votos, que já lhe dariam a liderança nas
pesquisas, poderiam estar até maiores, transferindo-as a seu sucessor, dado o
sucesso de suas políticas econômicas e sociais entre os anos de 2003 a 2010.
Censurá-lo é ludibriar a democracia, e subverter as bases do processo
eleitoral.
Além disso, devido à condição de destaque político do Requerente,
cabe também a menção ao art. 5º, VIII, CRFB/88: “ninguém será privado de direitos
por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para
eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa,
fixada em lei”.
O Requerente está sofrendo uma perseguição política e pessoal,
única e exclusivamente por seu Líder do Partido dos Trabalhadores e por ter
liderado as intenções de voto na disputa pela Presidência da República, sendo
impedido de participar de entrevistas e sabatinas junto a emissoras nacionais e
internacionais, e tolhido de qualquer manifestação ideológica, em total afronta
aos princípios basilares da Carta Magna.
Ao ser submetido a uma mordaça, o Requerente deixa de ser um

simples preso, e se revela um sequestrado em Curitiba, uma situação de efetiva
incomunicabilidade em um país que é negado a liberdade de imprensa. A
condenação criminal, mesmo que nos momentos atuais admita-se possuir
efeitos imediatos, não pode servir como trampolim à censura prévia e ao
tolhimento de todos os direitos fundamentais. O Brasil ainda é uma República
e ainda está submetido a um ordenamento constitucional essencialmente social.
Conclui-se, portanto, que o Requerente tem o direito de ser
entrevistado e de participar de debates e sabatinas, exercendo os direitos à
manifestação de pensamento (art. 5º, IV), à liberdade de atividade intelectual
(art. 5º, IX) como também os direitos políticos previstos na Constituição da
República. A restrição desses direitos torna-se ainda mais grave quando se trata
de execução penal de caráter meramente provisório.
3. DA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE DIREITOS
HUMANOS DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS

Sobre o ponto, cabe consignar que não se ignora que, nos autos
RCand nº. 060090350, o TSE tenha indeferido o registro de candidatura do
Requerente ao cargo de Presidente da República. Deste acórdão foi interposto
recurso extraordinário, ainda não julgado pelo STF.
Naquela oportunidade, ficou vencido o Ministro Edson Fachin, que
consagrava a submissão do Estado Brasileiro à decisão liminar proferida pela
Organização das Nações Unidas (ONU) que garantia ao Requerente o seu direito
de candidatura e manutenção dos direitos políticos.
Contudo, é importante o registro de que, no bojo de tal julgamento,
nada foi deliberado acerca da parte na qual o Comitê de Direitos Humanos
determina que seja franqueado o “acesso apropriado à mídia e aos membros de
seu partido político” como forma de evitar o indevido e ilegal isolamento do
Requerente que trata este writ.
Reconhecendo tratar de situação que transparece violações ao direito
fundamental de um julgamento justo e isento, a ONU deliberou no sentido de
evitar que o Requerente fosse privado do convívio social, e consagrou a própria
liberdade de manifestação enquanto consectária da liberdade de imprensa.
Vejamos:

(V. doc. em anexo. Decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, em língua portuguesa).

O órgão internacional assentou expressamente que o Requerenter
não pode ser censurado. O impedimento de livre manifestação do pensamento
imposto a Luiz Inácio Lula da Silva é comparável à censura prévia efetivada pelo
país no sombrio período de 21 (vinte e um) anos da ditadura civil-militar.
Este fator, inclusive, levou o Supremo Tribunal Federal a julgar
inconstitucional a lei de imprensa vigente no país (Lei nº. 5.250/67), por meio da
ADPF 130, que hoje em dia rege os ditames da atuação midiática no país.
Destarte, conforme muito bem apontado pelo em. Ministro Edson
Fachin nos RCand 060090350, a decisão do Comitê há de ser recepcionada no
ordenamento jurídico pátrio e possui caráter vinculante.
Eis os termos:
“Ainda que se defenda que é dos poderes implícitos do Presidente da República
que surge a necessidade do Decreto, é o próprio texto constitucional que está a
exigir solução diversa. Nos termos dos dois primeiros parágrafos do art. 5º da
CRFB, há apenas uma condição para que os tratados que definam normas de
direitos fundamentais tenham sua aplicabilidade imediatamente reconhecida: a
de que o Estado brasileiro seja deles parte.
“Ser parte”, de acordo com a Convenção de Viena, significa que um Estado
consentiu em se obrigar pelo tratado. Nos termos do Artigo 16, é o depósito do
instrumento de ratificação que estabelece consentimento de um Estado em
vincular-se pelo tratado. Especificamente em relação ao Decreto Legislativo
311, o depósito a cargo do Governo brasileiro ocorreu em 25.09.2009.
Assim, nos exatos termos do art. 5º, § 2º, da CRFB, desde então, têm
aplicabilidade as normas previstas no referido Protocolo. A produção de efeitos
a partir do depósito do instrumento de ratificação é, portanto, exigência da
própria constituição para os tratados, como ocorre no caso concreto, de direitos
humanos. É incompatível com o texto constitucional condicionar a produção de
efeitos internos dos tratados de direitos humanos à promulgação presidencial.
A segunda objeção apresentada para afastar a incidência da decisão do
Comitê é a que repousa sobre o caráter não vinculante das deliberações

dessa organização.
[...]
É o próprio Comitê, no entanto, que esclarece o sentido de sua competência
quando do exame de comunicações individuais. No Comentário Geral n. 33
(CCPR/C/GC/33), de 25 de junho de 2009, ‘a opinião do Comitê acerca do
Protocolo Facultativo representa uma determinação autorizada do órgão
encarregado pelo próprio Pacto Internacional da interpretação desse
instrumento’.
[...]

Especificamente em relação às medidas provisórias, o Comitê expressamente
reconheceu que seu cumprimento está diretamente relacionado com o dever de
boa-fé. “A falha em implementar as medidas provisórias é incompatível com a
obrigação de respeitar de boa-fé o procedimento de comunicações individuais
criado pelo Protocolo Facultativo”, conforme consta de seu parágrafo 19. Essa
compreensão, por sua vez, remonta à decisão proferida no Caso Piandiong et al.
v. Filipinas (Caso n. 869/1999; CCPR/C/70/D/869/1999), no qual o Comitê
consignou que os Estados se comprometeram em reconhecer sua competência
para examinar a comunicações individuais. Como as medidas provisórias visam
a assegurar eventual utilidade da decisão a ser futuramente proferida, viola o
dever de boa-fé o descumprimento da medida, uma vez que, na prática, a
competência do Comitê seria esvaziada”.
(V. voto do em. Ministro Edson Fachin. Autos RCand nº 060090350 no TSE.
Doc. em anexo. Grifamos).

Não se destina o writ a debater eventual situação de elegibilidade ou
não do Requerente. Em verdade, ao que se refere este ponto é sobre a efetivação da
decisão da ONU dentro do sistema normativo pátrio, de modo que a determinação
de não incomunicabilidade do Requerente encontra-se plenamente vigente.
Os atos da d. autoridade reclamada violam tanto o julgado pelo STF
na ADPF 130/DF quanto o disposto no art. 5º, IX, CRFB/88, e sobremaneira
merecem ser reformados por este Tribunal Superior.
Assim sendo, passa-se aos pedidos.

4. DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, requer-se, em caráter liminar:
a) Seja garantido, até o julgamento de mérito da presente Reclamação,
o direito fundamental de não ser o Requerente tolhido da efetiva
liberdade de manifestação do pensamento, determinando-se, nos

autos da Execução Penal Provisória nº.
501441133.2018.4.04.7000/PR, que o mesmo possa ser entrevistado e/ou
sabatinado por qualquer veículo informativo que seja, em
homenagem à liberdade de pensamento e à liberdade de imprensa.
No mérito, requer-se:
(i) Seja julgada procedente a Reclamação com confirmação da
liminar para garantir a livre manifestação de pensamento e
caçada a decisão que impôs censura prévia ao Requerente, sendo
liberadas todas as entrevistas midiáticas requeridas nos autos da
Exec. Penal Prov. 5014411-33.2018.4.04.7000/PR, em estrita
homenagem ao julgado pelo STF na ADPF 130/DF e ao disposto
no art. 5º, IV e IX, CRFB/88.

Nestes termos,
Requer deferimento.
Brasília/DF, 02 de outubro de 2018.
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