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1583017 00135.224126/2020-02   

 
MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS

Gabinete da Ministra
 

OFÍCIO N.° 8510/2020/GM.MMFDH/MMFDH

Brasília, 15 de dezembro de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Supremo Tribunal Federal
Praça dos Três Poderes
70.175-900 Brasília-DF

 

Assunto: Solicitação de orientação de procedimento.

 

Excelen�ssimo Senhor Ministro,

 

1. Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos do presente para informar que o senhor
Oswaldo Eustáquio tem encaminhado reiteradas solicitações de agendamento de sua oi�va neste Ministério
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com o escopo de relatar supostas violações de direitos
humanos.

2. Informamos que a úl�ma solicitação do Requerente recebeu um pré-agendamento para esta
data, às 16 horas.

3. Todavia, considerando que o requerente responde a Inquérito no Supremo Tribunal Federal -
STF e encontra-se em prisão cautelar domiciliar, foi a ele informado que somente seria recebido neste
Ministério à vista de apresentação de autorização expressa da Autoridade Judiciária competente.

4. Não obstante, recebemos a devolu�va do Requerente de que a ausência de autorização não o
impediria de comparecer a esta Pasta Ministerial e que ele assim o faria na data de hoje, em provável
descumprimento à decisão judicial.

5. Diante do exposto, em que pese à competência desta Pasta, quanto ao registro de violações
de direitos humanos e com o intuito de evitar possível desconforto ins�tucional, comunicamos o ocorrido a
Vossa Excelência e, respeitosamente, solicitamos informar se há autorização dessa E. Corte para o
deslocamento do Requerente.

6. Ao ensejo, renovamos protestos de es�ma e consideração, e permanecemos à disposição para
prestar informações adicionais, se necessário, ressaltando que a 4ª Vara de Execuções Penais do Distrito
Federal também será informada sobre a situação ora relatada.
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Respeitosamente,

 

SANDRO LÚCIO DEZAN

Chefe de Gabinete Ministerial subs�tuto

Documento assinado eletronicamente por Sandro Lúcio Dezan, Chefe de Gabinete Ministerial,
Substituto(a), em 15/12/2020, às 11:44, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mdh.gov.br/autenticidade,
informando o código verificador 1583017 e o código CRC A8C7B235.

Referência: Caso responda este o�cio, indicar expressamente o Processo nº 00135.224126/2020-02 SEI nº 1583017
Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 9º Andar - Zona Cívica-Administra�va

CEP 70054-906 - Brasília/DF - h�p://www.mdh.gov.br - E-mail para resposta: protocologeral@mdh.gov.br

https://sei.mdh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0

