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INQ4828 

TERMO DE ABERTURA 

Em 9 de julho de 2020, fica formado o 32 volume dos autos do Inquérito 4828 que se inicia à 
folha n2 403. 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 



lnq 4828 

TERMO DE JUNTADA 

Certifico que nesta data, juntei aos autos as petições STF nº 53456, 53631 e 53583/2020. 

Brasília, 10 de julho de 2020. 

Cristina Yu~a - Matrícula 3440 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 



Bruno Rodrigues Advocacia S / S 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, DIGNO 
RELATOR DO INQUÉRITO Nº 4. 828/DF, DA PRIMEIRA TURMA, DO 
COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Inquérito nº 4.828/DF (Processo Físico - Sigi1oso) 

SÉRGIO FERREIRA DE 

URGENTE! 

Supremo Tribunal Federal srF• ,gita1 

09/07/2020 14:40 0053456 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

LIMA JÚNIOR, já 
devidamente qualificado nos autos do processo acima 
referenciado vem, respeitosamente, à presença de Vossa 
Excelência, por intermédio de seu advogado, com 
fundamento nos artigos 1 º, inciso III e 5 °, caput, e 
incisos XXXIV, alinea "a", XXXV, LIV e LV da Constituição 
Federal c/c artigo 7°, incisos XIV e XXI, da Lei 8.906/94 
(Estatuto da Advocacia) e artigo 2º, da Resolução STF nº 
687, de 22 de junho de 2020, observando-se ainda a 
suspensão da entrada de público externo no STF em razão 
das medidas de prevenção e combate à disseminação do novo 
coronavirus (COVID-19), promover a juntada do incluso 
substabelecimento, bem como requerer que seja franqueada 
à Defesa Técnica recém constituída a vista dos autos em 
cartório, excepcionalmente, para obtenção de cópias 
reprográficas e/ou digitalizadas da íntegra do Inquérito 
n. 0 4.828/DF, inclusive mídias e eventuais apensos, para 
estudo técnico e adoção das medidas cabiveis. 

Para respaldar seu pedido, invoca o teor 
da Súmula Vinculante n.º 14, que assim dispõe: " ... É 
direito do defensor, ·.no interesse do representado, ter 
acesso amp1o aos e1ementos de prova que, já documentados 
em procedimento investigatório rea1izado por órgão com 
coçetência de po1ícia judiciária, digam respeito ao 
exercício do direito de defesa ... ". 

disposto no 
Advocacia, 
13.245/2016, 

O pedido também encontra respaldo no 
artigo 7°, incisos XIV e XXI, do Estatuto da 
conforme redação dada pela Lei n. 0 

verbis: 

SAUS Quadra OI Bloco N Edifício Terra Brasilis Sala 1401/1403 -Brasília/DF 
Telefqnes: (61) 3322-2300 / 3322-2301 (FAX) 

CEP: 70.070-qio E-mail: bruno@brunorodriguesadvocacia.com 



13mno Rodrigues Advocacia S / S 

"Art. 7º São direitos do advogado: 
( . .. ) 

XIV - examinar, em qua.lquer instituição res,eonsáve.l ,por 
conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de 
f.lagrante e de investigações de qua.lquer natureza, findos 
ou em andamento, ainda szue cone.lusos à autoridade, 
podendo copiar ,ees;-as e tómar apontamen°tos, em meio físico 
ou digi ta.l; 
XXI - assistir a seus clientes investigados durante a 
apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do 
respectivo interrogatório ou depoimento e, 
subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e 
probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou 
indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva 
apuração ... " (Destacamos) 

No mesmo sentido a Constituição Federal 
garante, em seu artigo 5 º, inciso XXXI II, que " ... 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 ... n. 

Pelo exposto, invocando os postulados 
constitucionais do DEVIDO PROCESSO LEGAL (artigo 5°, 
inciso LIV, da CF), da AMPLITUDE DE DEFESA (artigo 5°, 
inciso LV, da ÇF) e, sobretudo o costumeiro bom senso de 
Vossa Excelência, requer seja franqueada à Defesa Técnica 
recém constituída a vista dos autos em cartório, 
excepcionalmente, para obtenção de cópias reprográficas 
e/ou digitalizadas da íntegra do presente Inquérito, 
inclusive mídias e eventuais apensos, para estudo técnico 
e adoção das medidas cabíveis. 

Requer, por oportuno, que todas as intimações e 
publicações, inclusive info:miações no sistema de aocrcpanhamento 
processual do STF, referentes a Sérgio Ferreira de Lima Júnior 
sejam procedidas também em· nane do advogado Bruno Rodrigues, OAB/DF 
2. 042/A, com endereço no SAUS Quadra 01 Bloco "N", Edifício Terra 
Brasilis salas 1401/1403 Brasília/DF, telefones: (61) 3322-2300 e 
3322-2301 (FAX), conforme artigo 5°, LV da Constituição Federal e 
artigo 272, §5 °, do Código de Processo Civil, sob a forma 
do artigo 3° do Código de Processo Penal. 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 

Brasília/DF, 09 de julho de 2020. 

~4ri 
OAB/DF '2 . O 

SAUS Quadra OI Bloco N Edificio Terra Brasilis Sala 1403 - Brasília/DF 
Telefones: (61) 3322-2300 / 3322-2301 (FAX) 

CEP: 70.070-01 O E-mail: bruno@brunorodriguesadvocacia.com 
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HUENDEL ROLIM, ADV 

SUBSTABELECIMENT0 

Pelo presente instrumento, substabeleço ao DR. BRUNO 

RODRIGUES, brasileiro, casado, OAB-DF 2.042/ A, com escritório profissional SAUS, Qd. 

01, Ed. Terra Brasilis, Bl. N, Sls. 1401/1403, Brasília/DF, os poderes que me foram 

outorgados por SERGIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR, com reservas de iguais poderes. 

65 2127 /1717 

Brasília, 07 de julho de 2020. 
f{··, 

H u e n d e 1 :. ; Assinado de forma 
. digital por Huendel 

Rolim OAB/ ~~limOAB/MT10858 

MT 1 0858/~-~::~~:a:~~~~.i~.-º7 

·"' ,.é' 
l.,1,;•V 

HUENDEL ROLIM 

OAB/MT 10.858 

Avenida das Flores, 945. SB Medical Cenier. si 803, 78 043172, Cuiabá., tvlT 
contato0huendelrolim.com,br . www.huendelrolim.com:br 

1 
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Bruno Rodrigues Advocacia S / S 

SUBSTABELECIMENTO 

Pelo presente instrumento, substabeleço, COM 

reserva, aos advogados JOE DA CRUZ BARBOSA, brasileiro, 

casado, regularmente inseri to na Ordem dos Advogados do 

Brasil - Seccional do Distrito Federal sob o n. 35.682 e 

ANDREWS MAGALHÃES KRÕGER GALO, brasileiro, solteiro, 

regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil -

Seccional do Distrito Federal sob o n. 55.942, ambos com 

escritório situado em SAUS Quadra 01, Bloco "N", Edificio 

Terra Brasilis, Salas 1401/1403 Brasilia/DF, 

especificamente para a realização do presente ato, os 

poderes exclusivos e limitados para fazer carga, obter 

vista dos autos para extração de cópias reprográficas 

e/ou digitalizadas, ainda que por meio fotográfico, 

inclusive mídias, que me foram conferidos por SÉRGIO 

FERREIRA DE LIMA JÚNIOR, nos autos do INQ n. 0 4.828/DF, 

atualmente em trâmite perante a Primeira Turma do colendo 

Supremo Tribunal Federal. 

Brasilia/DF, 09 de julho de 2020. 

~. 
OAB/DF 2 

SAUS Quadra 01 Bloco N Edificio Terra Brasi/is Salas 1401/1403 - Brasília/DF 
Telefones: (61) 3322-2300 / 3322-2301 (FAX) 

CEP: 70.070-01 O e-mail: bruno@brunorodriguesadvocacia.com 



MENDES E NAGIB 
ADV'OG.AOÔ~ 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES 

D. D. RELATOR DOS AUTOS DO INQUÉRITO Nº 4828 

Supremo Tribunal Federal 

09/07/2020 21 :38 0053631 
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BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI, brasileira, 

divorciada, deputada federal, inscrita no CPF sob nº 385.677.921-34, 

residente e domiciliada no SHIN QI 5, Conjunto 9, Casa 07, Brasília - DF, 

vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, neste ato 

representado por seus procuradores, requerer juntada de instrumento de 
. !' . 

mandato anexo, bem como acesso ao inteiro teor dos autos de inquérito 
, , . ' . . - ~ ' ,'. . . . . 

em epígrafe. 

Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas em 

nome do causídico Romulo Martins Nagib, OAB/DF 19.015, sob pena de 

nulidade. 

Termos em que 

Pede deferimento. 

Brasília, 9 de julho de 2020. 

Romulo M. Nagib 

OAB/DF 19.015 

Luis Gustávo Mendes 
•• :- - , • 1 ,• •• 

OAB/DF 4~_~233 

• '•'<" • ~ " • ~ :- •• ~- ••• 

· SHN; quadra 01, bloco A, sala 1418, Ed: Le Quartier, Brasilia-DF, CEP: 70701-000 
(61) 3033-1007 contato@mendesenagib.adv.br 

. . . qi~nde~en!:lgi~ .a,dv. br. 



MENDES E NAGIB 
A D V O O A D O S 

PROCURAÇÃO 

Outorgante: BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI, brasileira, 

divorciada, deputada federal, inscrita no CPF sob nº 385.677.921-34, residente 

e domiciliada no SHIN QI 5, Conjunto 9, Casa 07, Brasília - DF. 

Outorgados: ROMULO MARTINS NAGIB, brasileiro, advogado, inscrito na 

OAB/DF sob o nº 19.015, LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES, 

brasileiro, advogado, inscrito na OAB/DF sob o n. 45.233, integrantes da 

sociedade de advogados Mendes e Nagib Advogados, inscrita no CNPJ sob o 

nº 14.491.896/0001-63, e registrada na OAB/DF sob o nº 1886/11, com 

endereço profissional no SHN, Quadra 1, Bloco A, Ed. Le Quartier, sala 1418, 

Brasília/DF, conferindo-lhes a:rp.plos e gerais poderes da cláusula ad judicia e 

extra judicia para defender seus interesses perante o Supremo Tribunal 

Federal, em especial para o fim defendê-la em inquéritos, bem como ações 

penais, podendo, para tanto, usar de· todos os meios· de re·curs·os em direito 
.. 

admitidos, podendo· ainda, · requerer· 'revogação· de prísão preventiva, 

relaxamento de prisão; -impetrar· habeas· corpus,· apres:entar -defesa prévia, 

alegações finais, produzir provas e tudo o mais que for necessário ao 

cumprimento fiel deste mandato, receber intimações .e notificações, 

excetuando-se citações, podendo ainda substabelecer com ou sem reserva de 
. ' . . . .. .. ~ '- . ' ~ ·. ~ . ~ . -- .... 

poderes. , ._, 
f . • . - ·... • . • ' ' .. • • • • ' • ·' •·' ' :.. • . • • -· • •. ' . •. ~ 

,Brasília:-D,F, 16 de junho de 2020 .. 
• >' 

. - ' . ; .. : ~ ' ' ' 

. ,, . , ·' 

,. 

BEATRIZ~ICIS T

0 
.. : . ~ . •. . .. 

S DE SORD~ . ..... ,. 

;. ~ ✓ , '· •• : • ; • •· ·- - ~ ,! 



LADYANE KATLYN 
DE SOUZA 

4 \? &- ~ ;oq 
Assinado de forma digital t 
LADYANE KATLYN DE SOUZA 
Dados: 2020.07.09 16:09:11 
-03'00' 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, DO 

EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Ref.: Inq. 4781/DF e 4828/DF 

'-'UfJft,fflU 
, , ruu, rc:11 i-teut:: 

09/0 7 /202 , cu e;' ,-u,gna, 

1um1IUIM1~11111llllii1ll1Hmll1 

RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES, brasileiro, Senador da República, 

inscrito no CPF sob o nº 431.879.432-68, com domicílio profissional na Praça dos Três 

Poderes, Palácio do Congresso Nacional, Senado Federal, Anexo I, 9° andar, vem, por 

intermédio de sua advogada, na qualidade de terceiro interessado, e com fundamento no art. 

5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, apresentar PEDIDOS contra o Sr. Tércio Arnaud 

Tomaz, assessor especial da Presidência da República, e outros, pelos fatos e fundamentos 

que passam a expor. 

1. DO FATO A SER NOTICIADO 

A Imprensa repercutiu1 o anúncio2
, no final do dia de ontem (8/7), de que o Facebook 

bloqueou diversas contas de apoio ao Presidente Jair Bolsonaro. Vale transcrever trecho do 

comunicado da empresa, na parte em que se refere ao Brasil: 

Hoje, removemos quatro redes distintas por violação de nossa política 
contra interferência estrangeira e comportamento inautêntico coordenado. 
Elas se originaram no Canadá e Equador, Brasil, Ucrânia e nos Estados 
Unidos. 

l1ttps:/ ! g 1 . g lobo.com/economia/tecnologia/noticia/2020i07 í08/facebook-remove-rede-de-contas-falsas-relacíona 
da-ao-psl-e-a-gahinetes-da-familia-holsonaro.gh1ml 
https://www.uol.eom.br/tíh/notícias/redacao/2020/07/08/facebook-dem1ba-rede-de-con1as-ligadas-ao-cla-bolson 
aro.htm 
l1ttps://www 1.folha.uol.com.br/poder/?020/07/facebook-remove-contas-falsas-lígadas-aos-bolsonaros-e-ao-gabi 
nete-da-presidencia.shtrnl 
https://\vw,v.bbc.com/portuguese/brasil-53343107 
https://ccmgressoemfoco.uol.com.br/tecnoloQÍaifacebook-remove-contas-lígadas-ao-psl-e-a-familia-bolso11aro/ 
b ttps :/ /v,r-.vw .cnnbrasi !.com. b ripo l iti ca/2020/07 /08/facehook-derru ba-pagi nas-po liti cas-no-bras i 1.-acao-ati ng iu-fa 
milia-bolsonaro 
2 h ltps :i /about. fü .comíbr/news/2020/0 7 / rcrnovcndo-comportame11 to-i na uten tí co-coorde11ado/ 



Em cada um dos casos, as pessoas por trás da atividade coordenaram 
entre si e utilizaram contas falsas como parte central de suas operações 
para se ocultar, e é com base nessa violação de política que estamos 
agindo. Quando investigamos e removemos tais operações, nos 
concentramos no comportamento, e não no conteúdo - independentemente de 
quem esteja por trás dessas redes, qual conteúdo elas compartilhem, ou se 
elas são estrangeiras ou domésticas. 

A maioria dessas redes que removemos hoje mirava audiências domésticas 
em seus próprios países e estava ligada a entidades comerciais e pessoas 
associadas a campanhas políticas ou gabinetes de políticos com mandato. 
Temos descoberto e agido contra figuras políticas por comportamento 
inautêntico coordenado, e sabemos que elas continuarão tentando 
ocultar a origem de sua atividade. Campanhas domésticas como essas 
são particularmente desafiadoras ao ofuscar a linha entre o debate 
público saudável e a manipulação. Nossos times continuarão a procurar, 
remover e revelar campanhas coordenadas de manipulação. Mas sabemos que 
se trata de um desafio que vai além da nossa plataforma e nenhuma empresa 
pode enfrentar sozinha. Por isso, é importante que tenhamos discussões 
amplas na sociedade sobre quais são os limites aceitáveis no campo do 
debate político e o que podemos fazer para impedir que as pessoas os 
ultrapassem. 

Nos últimos três anos, temos compartilhado sobre as redes de comportamento 
inautêntico coordenadas que detectamos e removemos de nossas plataformas. 
Em 2019, anunciamos a remoção de mais de 50 redes em todo o mundo, 
algumas delas antes de eleições em grandes democracias. No começo deste 
ano, começamos a publicar relatórios periódicos nos quais divulgamos 
informações sobre todas as redes de comportamento inautêntico coordenadas 
que removemos ao longo de cada mês, para facilitar o acesso desse trabalho a 
todas as pessoas em um único lugar. Além disso, em alguns casos como os de 
hoje, divulgamos nossas ações no momento em que estamos aplicando nossas 
políticas e removendo de nossas plataformas as redes que foram 
identificadas. Você pode encontrar mais informações sobre relatórios 
anteriores sobre a .remoção de redes de comportamento inautêntico 
coordenadas aqui3

. 

Estamos compartilhando informações com autoridades e parceiros da 
indústria. Estamos avançando no combate a esse tipo de abuso e 
comprometidos a seguir em frente. 

O que identificamos até aqui [ ... ) 

2. Também removemos 35 contas, 14 Páginas e 1 Grupo no Facebook e 
38 contas no Jnstagram que estavam envolvidas em comportamento 
inautêntico coordenado no Brasil. Essa rede era direcionada a audiências 
domésticas. 

3 https://about.fb.com/news/tag/coordinated-inauthentic-behavior/ 



Identificamos vanos grupos com atividade conectada que utilizavam uma 
combinação de contas duplicadas e contas falsas - algumas das quais 
tinham sido detectadas e removidas por nossos sistemas automatizados - para 
evitar a aplicação de nossas políticas. A atividade incluiu a criação de 
pessoas fictícias fingindo ser repórteres, publicação de conteúdo e 
gerenciamento de Páginas fingindo ser veículos de notícias. Os conteúdos 
publicados eram sobre notícias e eventos locais, incluindo política e eleições, 
memes políticos, críticas à oposição política, organizações de mídia e 
jornalistas, e mais recentemente sobre a pandemia do coronavírus. Alguns 
conteúdos publicados por essa rede já tinham sido removidos por violação de 
nossos Padrões da Comunidade, incluindo por discurso de ódio. 

Identificamos essa atividade como parte de nossas investigações sobre 
comportamento inautêntico coordenado no Brasil a partir de notícias na 
imprensa e referências durante audiência no Congresso brasileiro. Ainda que 
as pessoas por trás dessa atividade tentassem ocultar suas identidades e 
coordenação, nossa investigação encontrou ligações a pessoas associadas 
ao Partido Social Liberal (PSL) e a alguns dos funcionários nos gabinetes 
de Anderson Moraes, Alana Passos, Eduardo Bolsonaro, Flávio 
Bolsonaro e Jair Bolsonaro 

Presença no Facebook e Instagram: 35 contas, 14 Páginas e 1 Grupo no 
Facebook e 38 contas no Jnstagram 
Seguidores: Cerca de 883.000 contas seguiam uma ou mais dessas Páginas 
no Facebook, cerca de 350 pessoas se juntaram ao Grupo, e cerca de 
917.000 pessoas seguiam uma ou mais dessas contas no Instagram 
Publicidade: Cerca de US$1.500 gasto com anúncios no Facebook, pago 
em reais 
Abaixo, alguns exemplos dos conteúdos postados por algumas das Páginas: 

São imagens mostradas como exemplo: 

O ato louvável do Facebook vai ao encontro de informações já públicas de uma 

suposta rede no Brasil que cria e dissemina fake news, com pretensos objetivos 



político-eleitorais, em apoio ao Presidente Jair Bolsonaro e seus aliados e atacando todos 

aqueles considerados "inimigos". 

Apesar de a nota oficial publicada pelo Facebook não detalhar quais contas foram 

removidas, o "Digital Forensic Research Lab" (DFRLab) publicou detalhes da rede, com suas 

contas, administradores e modo de atuação4
• O DFRLab teve acesso às informações em 

parceria com o Facebook. 

Como apontado na investigação, trata-se de extensa rede que promove 

comportamento inautêntico existente desde antes das eleições de 2018. O relatório identifica, 

com detalhes, os responsáveis pelas contas removidas pelo Facebook. 

Como ficou demonstrado, existiam núcleos da operação em Brasília, no Rio de 

Janeiro e em São Bernardo do Campo, todos com ligações a agentes públicos e à família 

Bolsonaro. Há, inclusive, sólidas evidências da participação de Tércio Amaud Tomaz, 

assessor especial da Presidência da República. 

Tércio atuou durante a campanha presidencial de 2018, quando era empregado do 

gabinete do vereador da cidade do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Hoje, como assessor 

especial da Presidência, compõe, junto José Matheus Salles Gomes e Mateus Matos Diniz, 

todos assessores da Presidência, o que a imprensa convencionou chamar de "gabinete do 

ódio". 

Essa estrutura já foi alvo de diversas denúncias no decorrer das investigações da 

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito em curso no Congresso Nacional, em especial nos 

depoimentos da Deputada Federal Joice Hasselmann e do Deputado Federal Alexandre Frota. 

A existência dessa estrutura criminosa também é citada pelo próprio Ministro Alexandre de 

Moraes no âmbito do Inquérito em questão. 

https://medium.com/dfrlab/facebook-removes-inauthentic-network-linked-to-bolsonaro-allies-5927b0a 
e750d 



Vale frisar que o relatório do DFRLab afirma que muitas das postagens feitas por 

Tércio Amaud Tomaz foram feitas em horário comercial, o que indica o uso de recursos 

públicos para financiamento dessa rede criminosa. 

O documento também identifica diversos assessores de parlamentares, federais e 

estaduais, como responsáveis pelas contas removidas. Chama atenção o fato de que duas das 

contas removidas traziam o nome de Eduardo Guimarães, assessor do Deputado Federal 

Eduardo Bolsonaro. Investigações da CPMI já demonstraram que Eduardo Guimarães era o 

responsável pela página "Bolsofeios", já inativa, e que utilizou computadores da Câmara dos 

Deputados para gerenciar a página5
• Ainda assim, há indícios de que Eduardo Guimarães 

continue a operar essa rede de desinformação. 

Outro assessor do Deputado Eduardo Bolsonaro, Paulo Eduardo Lopes, conhecido 

como "Paulo Chuchu", é apontado pelo relatório como um dos principais operadores da rede. 

Além de assessor parlamentar, Paulo Eduardo é coordenador da "Aliança pelo Brasil" em São 

Bernardo do Campo. 

Dois operadores da rede são ligados aos Deputados Estaduais do Rio de Janeiro 

Afana Passos e Anderson Moraes, ambos do PSL. São eles Leonardo Rodrigues de 

Barros Neto, criador da página "Bolsoneas", e sua namorada Vanessa Navarro. A página 

"Bolsoneas" é citada tanto nas investigações da CPMI quanto no presente Inquérito. Também 

foi identificado como membro da rede Jonathan Benneti, assessor do Deputado Estadual 

de São Paulo Coronel Nishikawa (PSL). 

O relatório cita, ainda, a utilização de sites na internet, disfarçados de empresas de 

mídia ou jornalismo, para ampliar o alcance das postagens. Uma das páginas citadas é o 

"Jogo Político", cujo dono é Leonardo Rodrigues. Outro site mencionado é o "The Brazilian 

Post", de Paulo Eduardo Lopes, assessor de Eduardo Bolsonaro. 
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As consequências negativas de tal sistema para a Democracia são enormes. 917 mil 

pessoas seguiam as contas bloqueadas pelo Facebook. Para quantas dessas os conteúdos 

foram replicados? Há participação de agentes públicos mais que comprovada. A sociedade 

está pagando por isso? Além disso, há, inclusive, gasto com publicidade. Os recursos 

utilizados foram públicos. Quem financia esta rede? 

A organização de uma rede tão extensa de produção e disseminação de fake news 

atenta diretamente contra a própria Democracia, visto que tem evidentes objetivos 

político-eleitorais. A participação de agentes públicos, ainda, pode sugerir o desvio de função 

de tais servidores para atividades particulares ilegais. Afinal, não há interpretação que possa 

sustentar que alguém seja remunerado pelo poder público para criar e disseminar notícias 

falsas. 

Assim, mesmo que uma publicação isolada possa ser enquadrada "apenas" como 

crime contra a honra, cada fato divulgado sobre o pretenso "gabinete do ódio" mostra que 

existe uma atuação que sugere claramente uma organização criminosa integrada por diversas 

pessoas, cada uma delas com atribuições específicas. 

Não podemos compactuar com tais atividades. O Congresso Nacional e o Supremo 

Tribunal Federal devem reagir, atuando por todos os instrumentos possíveis e disponíveis 

para impedir este verdadeiro ataque à nossa Democracia! 

2. DOS PEDIDOS 

Nesse sentido, solicitamos a Vossa Excelência, na qualidade de Ministro responsável 

pela condução dos Inquéritos 4 781 e 4828, relacionados aos fatos aqui postos, que detennine 

as medidas cabíveis contra as pessoas já identificadas pelo Facebook, bem como que 

diligencie junto à empresa para o compartilhamento de todos os dados, que poderão ser 

utilizados no aprofundamento das investigações, sobretudo sobre quem financia e quais 



agentes públicos participam, com a quebra dos sigilos telemáticos, bancários e quaisquer 

outros necessários. 

Dentro do poder geral de cautela do Magistrado, plenamente possível que se 

determine o afastamento do exercício de todo e qualquer agente público que participe 

destas redes de produção e disseminação de notícias falsas. 

Termos em que pede deferimento. 

Randolfe Rodrigues 
Senador da República (Rede/ AP) 

Ladyane Souza 
OABIDF 59 .078 

Brasília, 9 de julho de 2020. 



~\0 
Assinado de forma digital por LADYA~ 

LADYANE KATLYN DE SOUZA KATLYNDESOUZA 
Dados: 2020.07.09 16:11 :17 -03'00' 

PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA 

Outorgante: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES, brasileiro, Senador da 

República, CPF nº 431.879.432-60, com domicílio profissional à Praça dos Três Poderes, 

Palácio do Congresso Nacional, Senado Federal, Anexo 1, 9º andar. 

Outorgada: LADYANE SOUZA, OAB/DF 59.078, souza.ladyane@gmail.com, telefone: 61 

98343-5783; endereço profissional: SHIN CA 1, Bloco A, Sala 434, Shopping Deck Norte -

Lago Norte, CEP: 71503 501. 

Poderes: Por este instrumento particular de procuração, constituo meu bastante procurador o 

outorgado, concedendo-lhe os poderes da cláusula ad judicia et extra para o foro em geral, 

em especial: peticionar no Inquérito nº 4.781, para solicitar providências em relação ao 

comunicado do Facebook de ontem, 8 de julho, de bloqueio de contas e perfis integrantes de 

rede de apoio do Presidente Jair Bolsonaro. 

Brasília, 9 de julho de 2020. 

Randolfe Rodrigues 

Senador da República 



INQ4828 

TERMO DE CONCLUSÃO 

Nesta data, faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Ministro Relator. 

Brasília, 10 de JULHO de 2020. 

Cristina Yu 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO 

Nos termos da SV 14, DEFIRO o acesso destes autos aos advogados 

regularmente constituídos de SERGIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR e 

BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI para integral conhecimento das 

investigações a eles relacionadas. 

Em razão do caráter sigiloso destes autos, a vista deverá ser 

previamente agendada junto ao Gabinete e será realizada através do 

fornecimento de cópia digitalizada, com aposição de marca d' água 

identificando o destinatário, que deverá manter o sigilo. 

Providencie-se imediatamente a intimação dos advogados, inclusive 

por meios eletrônicos. 

Brasília, 10 de julho de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 13CE-ED40-D865-078D e senha BC7D-814C-F650-704F 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DECISÃO 

(PET 45501/2020) 

Trata-se de pedido de restituição de bens apreendidos formulado 

por Luis Felipe Belmonte dos Santos. 

É o relatório. Decido. 

DEFIRO o pedido de restituição dos bens, condicionado ao 

encerramento das diligências que necessitem do material apreendido e 

liberação pela autoridade policial. 

Fica autorizada ao requerente, desde logo, a possibilidade de 

espelhamento do material para uso pessoal, a ser realizado pela 

autoridade policial responsável. 

Intime-se. 

Brasília, 10 de julho de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
Documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9478-8D42-C20B-5469 e senha EA8E-AD08-F018-B21D 



INQ4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, encaminhei cópia despacho de fls.~lg-19aos advogados 

regularmente constituídos. 

Brasília, 10 de julho de 2020 

Cristina Yukiko 

Gabinete do 1\71in. Alexandre de Moraes 



INQ4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, compareceu neste gabinete o Dr. Wibson Ranieri Pinheiro Bezerra, 

OAB/DF 44406 e recebeu cópia dos inquérito 4828. O advogado foi cientificado do caráter 

sigiloso dos autos. 

RECEBIDO: 

Brasília, 13 de julho de 2020 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 

Supremo Tnõunal Fe<lemt 
Gabinete do Ministro Alexandre de Morae, 

Praça dos Três Poderes, Ed. Anexo 11 
5º andar, sala C-521 

70175-900 Brasilía•Dr 



f}j;:;-~·:\\~,.ORJ:à:~~t:í~iíAA~a· 
.. _"/::~,.,i ' iorn.r-roA01:·rif Afl\ref~k'.6~\~~.:.:.·_· .. t.:_{_'.:_•-,·.~--f·/_--.·.: .. •~.:--,~>,_._ . 

. -:'\ ~:~~t-likN!:ffit-F.l#ffEllW'BflERRk- _ - - -
::.t .. ºffHAfFcr< :- ___ -._: 

. r.OMt,'.&:ot1e-fjÇAfÍ-:B'6°lÉ ~R-k 
MAR/k JíícftiHÓE' etltf!tiffÕ: ~2-ERRA· 
lfUtrR-it:11tAOf,·~, • :' ·.-.. _. . . 

BRA~Jm.-,o{· -. 
:-~ -

DAT.40E lf~f~EJ!.f~··. 

·•· 2-.S:OHra- - ssei,:u::- -



lnq 4828 

TERMO DE JUNTADA 

Certifico que nesta data, juntei aos autos a petição STF 54321/2020. 

Brasília, 13 de julho de 2020. 

- Matrícula 3440 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 
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lnq 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, compareceu neste gabinete o Dr. Romulo Martins Nagib, OAB 

19181/MT e recebeu cópia do Inquérito 4828. O advogado foi cientificado do caráter sigiloso 

dos autos. 

Brasília, 13 de julho de 2020 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 

RECEBIDO: 



OBSERVAÇÕES 
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INQ4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, compareceu neste gabinete o Dr. Paulo Goyaz Alves da Silva e 

recebeu cópia do inquérito 4828. O advogado foi cientificado do caráter sigiloso dos autos. 

Brasília, 13 de julho de 2020 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 

Pecek · dle />e. oJ 
RECEBIDO, ~ • f0 4<? _zy 





INQ4828 

TERMO DE CONCLUSÃO 

Nesta data, faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Ministro Relator. 

Brasília, 13 de JULHO de 2020. 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO 

(Pet STF nº 54321/2020) 

Nos termos da SV 14, DEFIRO o acesso destes autos aos advogados 

regularmente constituídos de OSWALDO EUSTÁQUIO FILHO para 

integral conhecimento das investigações a eles relacionadas. 

Em razão do caráter sigiloso destes autos, a vista deverá ser 

previamente agendada junto ao Gabinete e será realizada através do 

fornecimento de cópia digitalizada, com aposição de marca d' água 

identificando o destinatário, que deverá manter o sigilo. 

Providencie-se imediatamente a intimação dos advogados, inclusive 

por meios eletrônicos. 

Publique-se. 

Brasília, 13 de julho de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C07B-F6FD-30A0-257F e senha 2FB0-A586-E41 B-C630 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(.A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO 

Diante do não cumprimento da determinação judicial datada de 2 de 

junho de 2020, expeçam-se novos ofícios endereçados aos diretores gerais 

ou equivalentes das empresas FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO 

BRASIL LTDA, YOUTUBE, INSTAGRAM e TWITTER BRASIL REDE 

DE INFORMAÇÃO LTDA, para que cumpram o quanto determinado na 

referida decisão, no prazo improrrogável de 24 horas, sob pena de 

responsabilidade. 

Expeçam-se os ofícios necessários, acompanhados de cópia da 

decisão. 

Providencie-se o necessário. 

Brasília, 13 de julho de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
Documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A676-020E-4714-EF6E e senha E06A-DDD9-F5BA-F363 



INQ4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, encaminhei cópia dos ofícios de fls.-4?:>?>-35' à autoridade policial 

designada nestes autos, para cumprimento da diligência 

Brasília, 13 de julho de 2020 

Cristina Yu~ra - Matrícula 3440 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 
AUTOR(A/S)(ES) 
PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 
:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

Brasília, 13 de julho de 2020. 

Ao Senhor Diretor-Geral do 

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 

Ref: INQUÉRITO 4.828 

Senhor Diretor-Geral, 

Tenho a honra de comunicar-lhe que foi proferida decisão nos autos 

em epígrafe, cuja cópia encaminho para conhecimento. 

Limitado ao exposto, renovo a Vossa Senhoria meus protestos de 

elevado respeito e distinta consideração. 

AIRTON VIEIRA 

Magistrado Instrutor do Gabinete do 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0F54-F4EB-5FB6-84F6 e senha F4AC-ACD0-A9C0-FD70 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 
AUTOR(A/S)(ES) 
PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 
:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

Brasília, 13 de julho de 2020. 

Ao Senhor Diretor-Geral do 

TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA 

Ref: INQUÉRITO 4.828 

Senhor Diretor-Geral, 

Tenho a honra de comunicar-lhe que foi proferida decisão nos autos 

em epígrafe, cuja cópia encaminho para conhecimento. 

Limitado ao exposto, renovo a Vossa Senhoria meus protestos de 

elevado respeito e distinta consideração. 

AIRTON VIEIRA 

Magistrado Instrutor do Gabinete do 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5857-BC96-7672-78A4 e senha FB04-C2C9-E24E-C7 AC 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

Brasília, 13 de julho de 2020. 

Ao Senhor Diretor-Geral do 

YOUTUBE 

Ref: INQUÉRITO 4.828 

Senhor Diretor-Geral, 

Tenho a honra de comunicar-lhe que foi proferida decisão nos autos 

em epígrafe, cuja cópia encaminho para conhecimento. 

Limitado ao exposto, renovo a Vossa Senhoria meus protestos de 

elevado respeito e distinta consideração. 

AIRTON VIEIRA 

Magistrado Instrutor do Gabinete do 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7CF9-7509-3305-0125 e senha 787A-7645-1 BD4-AF5B 



lnq 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, compareceu neste gabinete a Dra Teima Pinelli Nabak Sarnia, OAB 

198219/DF e recebeu cópia do Inquérito 4828. A advogada foi cientificada do caráter sigiloso 

dos autos. 

RECEBIDO: 

...... 

Brasília, 14 de julho de 2020 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 

Supremo Tribunal Federal 
Gabinete do Ministro Alexandre de MorH~ 

Praça dos Três Poderes, Ed, Anexº li 
5° andar, sala C-521 

70175-900 Brasilía-DF 
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lnq 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, compareceu neste gabinete a Dra. Vanessa Vitória Oliveira, OAB 

61318/DF e recebeu cópia do Inquérito 4828. A advogada foi cientificada do caráter sigiloso 

dos autos. 

Brasília, 13 de julho de 2020 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 

Supremo Tribunal Federal 
Gabinete do Ministro Alexandre da Mora@t 

Praça dos Três Poderes, Ed. Anol!o 11 
5° andar, sala C-521 

70HS-900 Brasllía·DF 





lnq 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, compareceu neste gabinete ao Dr Andrews Magalhães Kroger Galo, 

OAB 55942/DF e recebeu cópia do Inquérito 4828. O advogado foi cientificado do caráter 

sigiloso dos autos. 

Brasília, 14 de julho de 2020 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 

Supremo Tmt,mtl ~\ 
Gabinete do Ministro A\tl(il\d~ @@ M@íi~S. 

Praça dos Três Poderee, iô, AR@*B li 
5º andar, sala C,ljj1 

70H5-900 Bras!~4f. 





lnq 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, compareceu neste gabinete a Ora lsabela Bueno de Sousa, OAB 

29289/DF e recebeu cópia do Inquérito 4828. A advogada foi cientificada do caráter sigiloso 

dos autos. 

Brasília, 14 de julho de 2020 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 

Supremo Tribunal Federal 
Gabinete do Ministro Alexandre de Moraes 

Praça dos Três Poderes, Ed. Anexo li 
5º andar, sala C-521 

70175-900 Brasília-DF 
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lnq 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, compareceu neste gabinete ao Dr Ricardo Freire Vasconcellos, OAB 

25786/DF e recebeu cópia do Inquérito 4828. O advogado foi cientificado do caráter sigiloso 

dos autos. 

RECEBIDO: 

Brasília, 14 de julho de 2020 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 

Supremo Tribunal Federal 
Gabinete do Ministro Alexandre de Moraes 

Praça dos Três Poderes, Ed. Anexo li 
5º andar, sala C·521 

70~ ?5-900 Brasllia• 
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lnq 4828 

TERMO DE JUNTADA 

Certifico que nesta data, juntei aos autos as petições STF 54214 e 54989/2020. 

Brasília, 15 de julho de 2020. 

Cristina Yuki~a - Matricula 3440 

Gabinete d:ºJ:rª:i::andre de Moraes 



/.' 

Sócios Advogados 
Nilo Batista 
André Nascimento 
Wagner Magalhães 
Rafael Fagundes 
Fábio Dib 

Anne Dominyque Oliveira 
Felipe Avellar 
Leonardo São Bento 
Maria Clara Mendonça 
Larissa Barbosa 

Estagiários 
Paulo H. Lima 
Piero Martins 
Isabcla Neves 
Isabella i'.Jarins 
João Felipe Linharcs 
Júlio César Godinho 
Daniela Gastaldoni 

Rafael Borges Paulo Barbosa 
Maria Clai-a Batista 
Matbeus Cardoso 
Carlos Bruce Batista 

Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes 

Supremo Tribunal Federal 

13/07/2020 11 :27 0054214 

I IIIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIII IIII 

Arolde de Oliveira, nos autos do inquérito policial nº 4828, por seus 

advogados que subscrevem a presente (doe. nº 1 ), vem respeitosamente a Vossa Excelência 

expor o que se segue. 

I 

A presença do Reqte. na investigação: demarcando os fatos 

No dia 20 de abril de 2020, a Procuradoria-Geral da República 

requereu a instauração do presente inquérito policial a fim de apurar "os fatos ocorridos no 

dia 19 de abril de 2020 e seus antecedentes, que traduzem potencialidade delitiva, nos 

termos Lei nº 7.170/83" (fl. 2). De acordo com a peça ministerial, a magnitude desses 

episódios reclamaria "a investigação sobre a ultrapassagem do excesso no direito de 

expressão, opinião e manifestação para as fronteiras criminais do grupamento que tenha 

Rua da Glória 344, 9º andar 
Glória, Rio dcJanciro-RJ 20241-180 

(55 21) 3970-3383 

SHS, Qd. 6, Conj. A, Sl. 1007 
Brasília-DF 70316-109 

(55 61) 3039-8389 

www.nilobatista.adv.br 
nilobatista@nb-advs.com.br 

Rua Almirante Pereira Guimarães 537 
Pacacmbu, São Paulo-SP, 01520-001 

(55 11) 3864-7233 
(Em parceria com Malheiros Filho, 

Meggiolaro, Prado Advogados) 



objetivo a mudança do regime vigente ou do Estado de Direito (art. 16); da propaganda, e 

seu financiamento, de processos ilegais para alteração da ordem política ou social (art. 22) 

e do incitamento à animosidade entre as Forças Armadas e as instituições nacionais e à 

subversão da ordem política e social (art. 23)" (fl. 4). 

Transcorrida urna semana da instauração do inquérito por esta 

egrégia Corte, a Procuradoria-Geral da República trouxe aos autos extensa manifestação 

sobre a investigação ( e possíveis investigados), pugnando, ao final, pela realização de 

diligências e pelo deferimento de diversas medidas cautelares (fls. 156/182). Em despacho 

proferido no último dia 27 de maio, "em face desses indícios apresentados" (fl. 189), deferiu

se "integralmente as diligências requeridas" (fl. 193), dentre elas, a quebra dos sigilos 

bancário e fiscal do Reqte. 

Ocorre que, da leitura da representação ministerial ( e da 

integralidade dos autos), é possível perceber que a única referência ao Reqte. consiste em 

um tuíte publicado por ele no dia 26 de março de 2020, nos seguintes termos: 

Arolde de Oliveira O 
@AroldeCliveira 

V 

Os governadores do RJ e de SP se elegeram nas costas 
de @jaírbolsonaro e agora são seus maiores detratores 
e inimigos do Brasil. Querem o caos, mas antes que isso 
ocorra as FFAA entrarão em cena para Garantia da Lei e 
da Ordem, segundo a Constituição Federal. Muito triste. 

í2:2S ?M , 26 de mar de 2020 , t<hofon 

Transcrita no pedido acusatório, a mensagem acima é a única 

menção feita ao Reqte. ao longo de toda a peça ( e em todo o inquérito). No mais, não há 

qualquer elemento que o vincule às condutas investigadas nos presentes autos. Esse foi, na 

prática, o único indício utilizado pela Procuradoria-Geral da República para requerer o 

afastamento do sigilo bancário e fiscal do Reqte. 
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Todavia, não há nada nos autos que sugira a participação direta ou 

indireta do Reqte. nos fatos que constituem o objeto da presente investigação. Isso porque, 

além de não assumir qualquer protagonismo na realização ou divulgação desses atos, não 

existem evidências mínimas de que o Reqte. tenha financiado, patrocinado ou mesmo 

apoiado as tais manifestações antidemocráticas. O requerimento ministerial que pugnou 

pelo afastamento do sigilo bancário e fiscal do Reqte. foi incapaz de estabelecer qualquer 

relação dele com estes atos. Não há nenhuma indicação de que o Reqte. conheça os 

organizadores destes movimentos, que tenha se encontrado ou mantido contato com eles, 

que tenha participado de tais eventos ou mesmo apoiado esses atos direta ou indiretamente. 

Não há sequer uma mensagem - um mísero tuíte que seja- do Reqte. demonstrando simpatia 

ou concordância com tais manifestações. 

Igualmente chocante é perceber que o afastamento do sigilo bancário 

e fiscal do Reqte. foi requerido sem que antes fosse realizada qualquer outra diligência 

investigatória menos invasiva. Como se sabe, o sigilo bancário e fiscal são garantias 

constitucionais que, muito embora não sejam absolutas, só devem ser afastadas em último 

caso, quando não há outros meios investigatórios disponíveis. No caso do Reqte., a exceção 

virou a regra e aquilo que deveria ser a ultia ratio se tomou a primeira medida de 

investigação adotada no presente inquérito. Sua (legítima) opinião política foi o suficiente 

para afastar sua intimidade e autorizar uma devassa em sua vida privada. 

O que se percebe, ao fim e ao cabo, é que o Reqte. foi alvo de quebra 

de sigilo bancário e fiscal - medidas cautelares preparatórias de uma ação penal - à míngua 

de qualquer justa causa e de indícios mínimo de autoria e materialidade que justificassem 

uma medida tão drástica, tudo com base em ilações feitas a partir de uma única manifestação 

em sua rede social; um único tuíte, o qual, aliás, não contém qualquer ilicitude. 
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II 

A imunidade parlamentar material 

Como qualquer cidadão brasileiro, o Reqte. tem direito à livre 

manifestação do pensamento, como lhe garante o artigo 5º, inciso IV, da Constituição 

Federal. Mais ainda, na qualidade de Senador da República, o Reqte. está evidentemente 

abrigado pela imunidade material conferida pelo artigo 53 da Constituição Federal, o qual 

estabelece que "os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer 

de suas opiniões, palavras e votos". 

A publicação mencionada na representação ministerial foi realizada 

pelo Reqte. em sua conta pessoal do Twitter. Seu perfil na rede social, que contém mais de 

70 mil seguidores, é utilizado para manifestações políticas e comunicação com seus 

eleitores. Suas mensagens, portanto, estão evidentemente relacionadas às atividades 

exercidas pelo Reqte. enquanto Senador da República. 

Embora a manifestação não tenha sido feita na tribuna do Senado 

Federal, é amplamente sabido que o exercício da atividade parlamentar "não se exaure no 

âmbito espacial do Congresso Nacional, vale dizer, no recinto das Casas Legislativas que 

o compõem" 1, de modo que "a prática de atos, pelo congressista, em função do seu mandato 

parlamentar ('ratione offici ), ainda que territorialmente efetivada no âmbito 

extraparlamentar, está igualmente protegida pela garantia fundada na norma 

constitucional em questão"2
. 

Logo, é inegável que as publicações realizadas na rede social, 

enquanto relacionadas ao exercício da atividade parlamentar, estão cobertas pela imunidade 

material. Nessa toada, já decidiu esta colenda Corte ser ''possível aplicação da imunidade a 

mantfestações em meios de comunicação social e em redes sociais"3
• 

1 STF, Pleno, AgR no Inq. 2874, rei. Min. Celso de Mello, j. 26.fev.2012. 
2 Idem. 
3 STF, 2ª T., AO 2008/DF, rei. Min. Gil mar Mendes, DJe 26.fev.2016. 
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Não há nada que indique que a manifestação em questão estaria 

desvinculada do munus público ou da atividade parlamentar exercida pelo Reqte. Além de a 

Procuradoria-Geral da República não tecer sequer uma linha para desvincular o conteúdo do 

post da função púbica exercida pelo Reqte., a conduta supostamente irregular - uma única 

publicação em sua conta pessoal do Twitter - está inserida na representação no tópico cujo 

título é "conexões com parlamentares" (fl. 167), o que só reforça a relação entre a mensagem 

do Reqte. e o cargo por ele exercido no Senado Federal. 

O instituto da imunidade parlamentar material remonta à Idade 

Média, na Inglaterra, onde surgiu como ''freedom of speech" - liberdade de discurso. 

Reafirmou-se no período revolucionário francês, sendo expressamente previsto na 

Constituição de 1791. A partir daí, espraiou-se por diversos outros países europeus, 

assumindo, ao longo dos últimos quatro séculos, forma de instrumento jurídico de defesa da 

autonomia institucional dos parlamentos. No Brasil, esteve formalmente presente em todas 

as Constituições, apesar do abrandamento que lhe impôs a Carta de 1969. 

Segundo René Ariel Dotti, a "imunidade parlamentar é uma das 

mais importantes conquistas da democracia representativa e uma expressão vigorosa do 

Estado Democrático de Direito para tornar factíveis os princípios fundamentais da 

República Federativa: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores 

sociais do trabalho e da iniciativa e o pluralismo político (CF art. l. ;"4. 

Não há dúvidas de que a mensagem transcrita na representação 

ministerial, tal qual suas "opiniões, palavras e votos", está ab1igada pela imunidade 

parlamentar material prevista na Constituição da República. Essa garantia constitucional, 

necessária à preservação da independência do Poder Legislativo 5
, cria um obstáculo 

(instransponível) a qualquer tentativa de criminalização do Reqte. neste episódio. Na 

4 RBCCRIM 22/277, p. 282 
5 Nesse sentido, registra Luiz Regis Prado que "a razão primeira das imunidades reside na imperiosa 
necessidade de preservação da independência do Poder Legislativo, assegurando aos seus membros ampla 
liberdade de ação no exercício do mandato. Essas prerrogativas são, em verdade, exceções ao regime comum, 
com o fim precípuo de assegurar o interesse público no regular exercício das .fimções legislativas dos 
parlamentares" (Curso de Direito Penal Brasileiro, São Paulo: ed. RT., vol. T, 2001, p. 113. 
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verdade, a criminalização ou o afasta~ento do sigilo bancário e fiscal de qualquer cidadão 

em razão do exercício do direito à livre manifestação do pensamento (nos limites da lei) já 

seria absolutamente condenável. No caso do Reqte., Senador da República e dotado de 

imunidade parlamentar material, essa iniciativa se torna ainda mais equivocada. 

III 

A legitimidade da manifestação do Reqte. 

Para além de estar acobertada pelo instituto da imunidade 

parlamentar, a manifestação do Reqte. transcrita na representação ministerial não pode, sob 

qualquer hipótese, ser interpretada como prática ou mesmo incitação à prática de atos 

antidemocráticos. Isso porque o seu conteúdo dialoga com um expediente expressamente 

previsto na Constituição da República: a possibilidade de intervenção das Forças Armadas 

na garantia da lei e da ordem. 

Da leitura do artigo 142 da Constituição da República, infere-se que 

"as Forças armadas(..) são instituições nacionais permanentes e regulares(..) e destinam

se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer 

destes, da lei e da ordem". É curioso que o Reqte. esteja sendo investigado pela participação 

(latu sensu) em manifestações antidemocráticas por um tuíte que remete justamente à 

possibilidade constitucional de as Forças Armadas intervirem para garantia da lei e da 

ordem. 

Nem a mais extensiva interpretação do conteúdo da manifestação do 

Reqte. permite afirmar que ele tenha demonstrado interesse na alteração da ordem 

constitucional ou do panorama legislativo vigente. A fala do Reqte. exprime apenas sua 

preocupação com a instabilidade política provocada pela disputa travada entre o Presidente 

da República e os Governadores do Rio de Janeiro e São Paulo. 
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Regulada pela Lei Complementar nº 97 /99 e pelo Decreto nº 

3.897/01, a Garantia da Lei e da Ordem é instrumento largamente utilizado6 para a 

''preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" (cf. art. 3° 

do Dec. 3.897/01). Como se pode perceber, a eventual utilização da GLO aventada pelo 

Reqte. em seu tuíte não pode ser interpretada como ato atentatório à ordem constitucional 

vigente, pois é o texto da Constituição que abre espaço para que as Forças Armadas 

intervenham pontualmente para garantia da lei e da ordem. 

Nenhum observador atento da cena política contemporânea 

brasileira ignora o debate instalado em tomo do artigo 142 da Constituição da República. 

Tamanha foi a repercussão dessas discussões que o tema precisou ser enfrentado por esta 

Egrégia Corte, que acertadamente apontou limites hermenêuticos à aplicação do dispositivo 

- limites que tampouco contradizem as preocupações do Reqte. 

No último dia 12 de junho, o eminente Ministro Luiz Fux deferiu a 

liminar requerida nos autos da ADI 6.457, a fim de "coriferir interpretação coriforme aos 

artigos 1~ caput, e 15, caput e§§ 1~ 2º e 3~ da Lei Complementar 97/1999 e assentar que: 

(i) A missão institucional das Forças Armadas na defesa da Pátria, na garantia dos poderes 

constitucionais e na garantia da lei e da ordem não acomoda o exercício de poder 

moderador entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; (ii) A chefia das Forças 

Armadas é poder limitado, excluindo-se qualquer interpretação que permita sua utilização 

para indevidas intromissões no independente funcionamento dos outros Poderes, 

relacionando-se a autoridade sobre as Forças Armadas às competências materiais 

atribuídas pela Constituição ao Presidente da República; (iii) A prerrogativa do Presidente 

da República de autorizar o emprego das Forças Armadas, por iniciativa própria ou em 

atendimento a pedido manifestado por quaisquer dos outros poderes constitucionais - por 

intermédio dos Presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da Câmara 

dos Deputados-, não pode ser exercida contra os próprios Poderes entre si; (iv) O emprego 

6 Segundo matéria publicada no site do Governo Federal, só "entre 201Oe2017, GLO foi decretada 29 vezes" 
pela Presidência da República, demonstrando que a utilização de tal expediente é absolutamente comum na 
história brasileira recente. Nesse sentido: http:i/www2.planalto.gov.br/mandatomicheltemer/acompanhe
planalto/noticias/2017 /05/entenda-como-fünciona-a-operacao-de-garantia-da-leí-e-da-ordem. Acessado em 
1 0.jul.2020 

7 



das Forças Armadas para a "garantia da lei e da ordem", embora não se limite às hipóteses 

de intervenção federal, de estados de defesa e de estado sítio, presta-se ao excepcional 

enfrentamento de grave e concreta violação à segurança pública interna, em caráter 

subsidiário, após o esgotamento dos mecanismos ordinários e preferenciais de preservação 

da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, mediante a atuação 

colaborativa das instituições estatais e sujeita ao controle permanente dos demais poderes, 

na forma da Constituição e da lei"7
. 

O que se percebe é que, muito embora a publicação feita pelo Reqte. 

em seu Twitter seja anterior à decisão proferida por este Colendo Tribunal, seu conteúdo é 

absolutamente compatível com o que restou sedimentado. Na medida em que defende 

eventual ação de GLO diante da instauração do "caos", o que certamente caracterizaria a 

"grave e concreta violação à segurança pública interna" mencionada na liminar, a 

manifestação do Reqte. confluiu com a posição desta colenda Corte sobre o tema. 

Evidente, portanto, que o tuíte publicado pelo Reqte. não exprime 

qualquer desejo de alteração do panorama legislativo brasileiro, não podendo ser 

considerado atentatório à ordem constitucional vigente. 

Todavia, ainda que a manifestação demonstrasse desejo de 

"rearranjo" da estrutura normativa brasileira, não careceria de legitimidade. Isso porque, no 

ordenamento jurídico, existem mecanismos que permitem a alteração constitucional e 

legislativa. Seja pela apresentação de Proposta de Emenda Constitucional (PEC) ou de 

Projeto de Lei (PL), é possível (e absolutamente lícito) que parlamentares discutam 

alterações no quadro constitucional-normativo vigente. 

Permite-se inclusive que partidos políticos se institucionalizem com 

a perspectiva de mudança da ordem constitucional. Assim, não é ilícita - e tampouco 

criminosa - a iniciativa de alteração do panorama legal, podendo ser feita individualmente, 

7 STF, l ª T., ADI 6457/DF, rei. Min. Luiz Fux, j. l 2.jun.2020. 

8 



pela apresentação de uma PEC ou de um PL, ou coletivamente, pela organização interna de 

partidos políticos em tomo de uma pauta específica. 

Veda-se que eventuais propostas de alteração envolvam a luta 

armada ou a organização de grupo paramilitares. A incitação ao uso da violência para 

obtenção de mudança da ordem constitucional vigente é expediente proscrito no 

ordenamento jurídico brasileiro e, seguramente, não faz parte do repertório político 

defendido pelo Reqte., nem há qualquer indicação nos autos nesse sentido. 

Esteada em um expediente previsto no quadro constitucional

normativo vigente, é impossível, sob qualquer lente, interpretar a manifestação do Reqte. 

como um ato atentatório à ordem política e social. Analisando atentamente o conteúdo da 

publicação, fica claro que a maior preocupação do Reqte. é justamente com a instalação do 

caos ("Querem o caos")- e não a proposição dele. 

A manifestação é ainda um lamento extemalizado pelo Reqte. 

através da sua rede social. A frase final do tuíte - "Muito triste." -, curiosamente suprimida 

do corpo da representação ministerial e incluída somente na nota de rodapé (fl. 169, NR 72), 

dá o tom da mensagem publicada, evidenciando o temor do Reqte. na possível instabilidade 

política gerada pelo descompasso entre o Governo Federal e dois Governos Estaduais. 

A angústia do Reqte. reside na possibilidade de que a disputa travada 

entre o Presidente da República e os Governadores dos Estados do Rio de Janeiro e São 

Paulo transborde os limites institucionais razoáveis e acirre a crise econômica e de segurança 

pública. Preocupa-se o Reqte. exclusivamente em garantir a manutenção do Estado 

Democrático de Direito, temendo que eventuais divergências políticas desestabilizem a 

ordem e produzam temor social. 

Por todos estes motivos, não resta qualquer dúvida de que a 

manifestação do Reqte., além de absolutamente legítima - eis que fundamentada em 

dispositivos constitucionais-legais -, denota sua clara preocupação com o cenário político 

atual e com a possibilidade de uma crise institucional. Investigado por (supostamente) 
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participar de manifestações antidemocráticas, a (única) publicação trazida aos autos para 

justificar a presença do Reqte. neste inquérito só evidencia sua posição política de defesa 

absoluta do Estado Democrático e da ordem político e social vigente. 

É possível discordar da opinião política manifestada pelo Reqte. em 

sua mensagem no Twitter. É possível também discordar de sua interpretação a respeito do 

artigo 142 da Constituição e do uso da garantia da lei e da ordem. O que não se pode, 

contudo, é impedir o Reqte., na qualidade de Senador da República, de manifestar tais 

opiniões, ou pretender criminalizá-lo por isso. 

IV 

A impossível adequação da conduta do Reqte. aos tipos penais previstos na Lei de 

Segurança Nacional: ausência do especial fim de agir 

Ainda que se ignorassem os fatos apresentados nos tópicos 

anteriores, que reverberam de forma eloquente a completa atípicidade da conduta do Reqte., 

melhor sorte não se teria na tentativa de adequação de sua conduta aos tipos penais sugeridos 

pela Procuradoria-Geral da República na manifestação que ensejou a presente investigação. 

Cogita-se da prática de crimes previstos na Lei Segurança Nacional, 

sendo eles: a) "integrar ou manter associação, partido, comitê, entidade de classe ou 

grupamento que tenha por objetivo a mudança do regime vigente ou do Estado de Direito, 

por meios violentos ou com o emprego de grave ameaça" ( art. 16 da Lei 7 .170/83 ); b) ''fazer, 

em público, propaganda: de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política 

ou sociaI" (art. 22, I, da Lei 7.170/83) e c) "incitar: à subversão da ordem política ou social 

e à animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as 

instituições civis" (art. 23, I e II, da Lei 7.170/83). 

Ocorre, contudo, que à caracterização do cnme político "é 

indispensável que a ofensa aos interesses da segurança do Estado se faça com particular 
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fim de agir (. .), que o agente dirija sua ação com o propósito de atingir a segurança do 

Estado"8
• Nesse sentido, ensina-nos Fragoso que "esse fim de agir é o propósito político 

subversivo", o qual deve o agente "pretender, em última análise, atingir a estrutura do poder 

legalmente constituído, para substituí-lo por meios ilegais". 

Sobre o tema, restou sedimentado por esta Egrégia Corte que "só há 

crime político quando presentes os pressupostos do artigo 2º da Lei de Segurança 

Nacional (Lei nº 7.170/82), ao qual se integram os do artigo 1°: a materialidade da conduta 

deve lesar real ou potencialmente ou expor a perigo de lesão a soberania nacional, de 

forma que, ainda que a conduta esteja tipificada no artigo 12 da LSN, é preciso que se lhe 

agregue a motivação política"9. Nessa toada, decidiu a 2ª Tunna deste Tribunal ser 

"inconcebível a configuração de crime contra a segurança nacional e a ordem política e 

social quando ausente o elemento subjetivo que se traduz no dolo especifico: motivação 

política e objetivos do agente" 1º. 

É evidente que a manifestação do Reqte., além de não apresentar 

qualquer perigo de lesão à ordem política e social, carece de motivação política de propósito 

subversivo. Muito pelo contrário, a preocupação do Reqte., verbalizada na publicação, é 

justamente a de garantir a manutenção da ordem política e social, lamentando eventual 

instabilidade democrática provocada pelas disputas políticas atuais. 

Faltam à conduta do Reqte. os pressupostos necessários à 

caracterização de crime político e, por óbvio, toma-se impossível sua adequação aos tipos 

penais previstos na Lei de Segurança Nacional. Como poderia ser o Reqte. responsabilizado 

pela desestabilização da ordem política e social, quando o que defende em seus 

pronunciamentos públicos, da tribuna ou das redes sociais, é justamente a sua preservação? 

8 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Para uma interpretação democrática da Lei de Segurança Nacional. 
Publicado no jornal O Estado de São Paulo em 2 l .abr.1983, p. 34. 
9 STF, Pleno, RC 1.468, rel. p/ o acórdão Min. Maurício Corrêa, j. 16.ago.2000 
10 STF, 2ª T., HC 73.451/RJ, rei. Min. Maurício Corrêa, j. 6.jun.1997 
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V 

Conclusão 

O Reqte. é um homem público experimentado, presente na vida 

política desde 1983, quando assumiu interinamente o cargo de Deputado Federal. Coleciona 

em sua carreira nove mandatos de Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro e, 

atualmente, está Senador da República pelo mesmo Estado. Ao longo desses anos, o Reqte., 

que integrara a Assembleia Constituinte, presidiu a S~bcomissão da Ciência e Tecnologia e 

da Comunicação e ocupou ainda a Secretaria Municipal de Transportes do Governo Cesar 

Maia (2003/2006) e a Secretaria Estadual de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro (2015). 

Absolutamente leal aos princípios democráticos, o Reqte. jamais 

compactuou com extremismos de qualquer natureza. A menção de seu nome no presente 

inquérito foi uma (desagradável) surpresa. Espera, contudo, que este infeliz mal-entendido 

seja cabalmente esclarecido com a presente petição e com o deslinde das investigações. 

Diante do exposto, é a presente para trazer a Vossa Excelência os 

esclarecimentos acima, registrando que está à completa disposição desta Corte para prestar 

todos os esclarecimentos que (ainda) se fizerem necessários. 

Do Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF, 13 de julho de 2020. 

/ 
!. ji .. 

íNll<y:Jatrnla, adv. 197-B 

(/ 

Rafae1a~s, adv. l4Ll06 

lf)1L~' l.. . . ,.,_ ·) \:~V.) 1 í,c_[\•·,-,,,. .. 0 

'Rafael Borges, adv. 141.435 
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SUBSTABELECIMENTO 

Com as reservas de estilo, substabeleço nas pessoas dos 

advogados Nilo Batista, André Nascimento, Carlos Bruce Batista, Maria Clara 

Batista, Fábio Dib, Matheus Cardoso, Wagner Magalhães, Felipe Avellar, Larissa 

Barbosa, Paulo Henrique Barbosa e dos estagiários de advocacia, Paulo Henrique 

Lima, Piero Martins, João Felipe Linhares, Júlio César Godinho e Isabella Marins 

inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro, 

respectivamente, sob os números 197-B, 99.026, 158.279, 142.103, 125.661, 154.290, 

128.105, 218.696, 231.157, 230.667, 216.803-E, 217.539-E, 219.634-E, 218.128-E, 

219.542-E, os poderes a mim outorgados por Arolde de Oliveira, para fins de 

acompanhamento do inquérito policial nº 4828 e medidas cautelares correlates, em 

trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. 

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2020. 

(Q . -~{_ (Sp \ ~J) 

Rafael Borges, OAB/RJ 141.435 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR DO 
INQUÉRITO 4828/DF DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

INQ 4828/DF 

Supremo Tribunal Federal sTF01g11a1 

14/07/2020 16:59 0054989 

l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111 

SARA FERNANDA GIROMINI, qualificada no inquérito 
supracitado, por seus advogados que ao final assinam, vem respeitosamente 
perante Vossa Excelência, REQUERER, em caráter de URGÊNCIA, o que se 
segu~. 

Senhor Ministro, a DEFESA da ora Requerente, devidamente 
qualificada ao final, vem à ínclita presença de Vossa Excelência, requerer, com 
a máxima urgência, o seguinte: 

- CÓPIA chancelada (e indicação de página) ao processo 4828/DF do 
"requerimento/representação da prisão temporária de SARA FERNANDA 
GIROMINI", em data anterior a 14/06/2020, seja do Ministério Público Federal 
- PGR ou da Autoridade Policial; 

- CÓPIA chancelada (e indicação de página) ao processo 4828/DF da "decisão 
fundamentada" deste honroso Ministro do STF, "deferindo e determinando a 
prisão temporária de SARA FERNANDA GIROMINI", a qual deveria 
acompanhar o MANDADO DE PRISÃO expedido em 14/06/2020, convalidando 
o requerimento/representação da prisão temporária de SARA FERNANDA 
GIROMINI, em data anterior ou igual a 14/06/2020; 

- CÓPIA chancelada (e indicação de página) ao processo 4828/DF do 
"requerimento de prorrogação da prisão temporária de SARA FERNANDA 
GIROMINI", em data anterior a 19/06/2020, devidamente assinada pela 
delegada responsável pelo pedido, conforme informado em vosso decisum de 

Ed. Taguatinga Trade Center - Taguatinga Centro/DF. 
Telefones: (61) 3562-9511 ou (61) 99951-3040 e 99459-6151 
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TAVARES ADVOCACIA 

19/06/2020; vez que tais documentos não se encontram dispoiniveis na cópia 
entregue a seus defensores 

Por outra senda, requer esclarecimentos de Vossa Excelência 
de o "por que da tramitação do referido inquérito ocorrer na FORMA FÍSICA, se 
todos, ou grande parte dos documentos foram recebidos na forma digital, 
inclusive com assinaturas eletrônicas, dissonante da orientação do Conselho 
Nacional de Justiça às instâncias inferiores e Lei 11.419/2006 quanto à 
tramitação eletrônica de processos, o que dificulta, e muito, a atuação dos 
advogados, principalmente, aqueles que residem em outros estados distantes 
do Distrito Federal. 

Ademais, frisa-se que REQUER igualmente o total e pleno 
acesso às folhas seguintes à 469, ou seja, de 470 e seguintes, dos autos do 
inquérito 4828/DF, bem como quaisquer outros "apensos", mesmo com 
numerações distintas e que tenham qualquer espécie de ligação com a ora 
Requerente, nos termos da SÚMULA VINCULANTE 14, desta Suprema 
Corte. 

Neste ponto invoca a RESOLUÇÃO 427/2010 DO STF, 
requerendo a aplicação do artigo 6° e artigo 29 parágrafo 1°., possibilitando 
acesso aos advogados em tempo real. 

Nesse sentido, urge a necessidade de tais documentos e 
esclarecimentos ocorrer de forma URGENTE e em tempo exíguo, haja vista 
preceder outras providências da DEFESA da Requerente no âmbito do 
inquérito 4828/DF, bem como na sua "matriz energética", 4781/DF, reforçando 
o direito constitucional da AMPLA DEFESA. 

Termos em que, 
aguarda deferimento. 

Brasília/DF, 14 de julho de 2020. 

Ed. Ta atinga Trade Center - Taguatinga Centro/DF. 
lefone : (61) 3562-9511 ou (61) 99951-3040 e 99459-6151 
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TAVARES ADVOCACIA 

RENATA CRISTINA FELIX TAVARES 
OAB/DF 50.848 

PAUL KARSTEN GALLEGUILLOS KEMPF DE FARIAS 
OAB/DF 36.298 

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE FARIAS 
OAB/GO 57.637 e OAB/DF 64.817 

LAYANE ALVES DA SILVA 
OAB/GO 54.906 e OAB/DF 65.676 

Ed. Taguatinga Trade Center - Taguatinga Centro/DF. 
Telefones: (61) 3562-9511 ou (61) 99951-3040 e 99459-6151 
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TERMO DE CONCLUSÃO 

Nesta data, faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Ministro Relator. 

Brasília, 15 de JULHO de 2020. 

Cristina Yu~-Matrícula 3440 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO 

Nos termos da SV 14, DEFIRO NOVO acesso destes autos aos 

advogados regularmente constituídos de SARA FERNANDA GIROMINI 

para integral conhecimento das investigações a ela relacionadas, uma vez 

que os advogados já tiveram acesso em 29/06 (fls. 364). 

AUTORIZO, ainda, o acesso aos autos da PET 8964. 

Em razão do caráter sigiloso destes autos, a vista deverá ser 

previamente agendada junto ao Gabinete e será realizada através do 

fornecimento de cópia digitalizada, com aposição de marca d' água 

identificando o destinatário, que deverá manter o sigilo. 

Providencie-se imediatamente a intimação dos advogados, inclusive 

por meios eletrônicos. 

Brasília, 15 de julho de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 657C-5841-8EB7-3F76 e senha 9916-83D1-BCBB-727D 



lnq 4828 

CERTIDÃO 

. ,,-
Certifico que nesta data encaminhei cópia do despacho de fls /; (Õ:S aos advogados 

regularmente constituídos de Sara Fernanda Giromini 

Brasília, 15 de julho de 2020 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/s)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO 

Abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República. 

Brasília, 15 de julho de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
Documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F569-5A8C-E15E-6F2C e senha 828F-15AB-B891-1AB3 



• MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORJA GERAL DA REPÚBUCA 

DCJ/SEJUD - DIVISÃO DE CONTROLE JUDICIAL/SEJUD 

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO füDICIAL 

Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo: 

Número do Auto Judicial: 

Etiqueta 

Data da Vista: 

Data da Entrada: 

Motivo da Entrada: 

Urgente: 

Infonnações da Distribuição 

Oficio: 

Tipo de Vínculo: 

Forma de Distribuição: 

Forma de Execução: 

Data: 

Responsáve]: 

Informações da Conclusão 

Oficio: 

Tipo de Vínculo: 

Motivo: 

Forma de Execução: 

Data: 

Responsável: 

4828 

STF-INQ-4828 

15/07/2020 00:00:00 

16/07/2020 11 :24:07 

Parecer 

Não 

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: CRJMINAL/STF 

HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS 

Titular 

Conforme regras da Unidade 

Distribuição Automática 

l 6/07/2020 11 :28 :40 

Marcos Antonio Guimaraes De Fontes 

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: CRIMINAL/STF 

BRUNO NOURA DE MORAES REGO 

Titular 

Oficio Titular 

Conclusão Automática 

16/07/2020 13:16:09 

Marcos Antonio Guimaraes De Fontes 

Brasília, 16/07/2020 13: 16:09. 

Responsável pela co cJusao do auto judicial 
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Supremo <J'ri6una[ Peáeraf 

Ref: INQ 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que foi dada c1encia em 15/07/2020, do Inquérito 4828, à 
Procuradoria-Geral da República. Certifico que na mesma data 
(15/07/2020) os autos físicos foram enviados à PGR e que retornaram 
após 46 dias, em 31/08/2020, com a manifestação que segue a fls. 
l-i1"0-'1~0 . Brasília, 1 ° de setembro de 2020. Cristina Yukiko 

Kusahara ,~ , assessora designada. 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

INQUÉRITO N. 4.828/DF 

AUTOR: 

INVESTIGADO( S): 

RELATOR: 

Ministério Público Federal 
Sob sigilo 
Ministro Alexandre de Moraes 

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, 

266593 /2020/MPF / AJ CRIM-STF /VCPG R/HJ 

Supremo Tribunal Federal srFDigita1 

31/08/2020 16:45 0069926 

l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111 

O MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL, pelo Vice-Procurador-Geral da República, no 

uso de suas atribuições, vem à presença de Vossa Excelência, manifestar-se nos termos 

que seguem. 

- I -

1. O presente Inquérito, instaurado a pedido desta Procuradoria-Geral da 

República, visa a apurar possíveis ultrapassagens do excesso no direito de expressão, de 

opinião e de manifestação, mediante financiamento e propagação de ideias contrárias à 

ordem constitucional e ao Estado Democrático, bem como veiculação de objetivos 

relacionados ao rompimento do Estado de Direito com a extinção de cláusulas pétreas 

constitucionais. 

2. Conforme delineado nos autos deste caderno apuratório, no dia 19 de abril de 

2020, diversas cidades brasileiras foram palcos de manifestações políticas que 

propagavam ideias de intervenção militar no funcionamento dos poderes constituídos. 

3. Nesse cenário e, sobretudo, diante da possibilidade de que o exercício das 

liberdades constitucionais de manifestação e de pensamento pudessem transbordar o 

alcance do dispositivo constitucional que veda a formação de associações de caráter 

HJ/ACC/NMM/TBV - Inquérito n.4.828 (Físico) 1/11 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

paramilitar, o Ministério Público Federal requisitou a instauração de Inquérito para 

investigar eventual cometimento de delitos previstos na Lei n. 7.170, de 14 de 

dezembro de 1983. 

4. Menciona-se, por oportuno, que a ligação de parlamentares federais com os 

movimentos organizados com natureza e propósitos não suficientemente esclarecidos 

ensejou a necessidade de acompanhamento das apurações pelo Supremo Tribunal 

Federal, nos moldes do disposto no artigo 102, inciso I, alínea "6"1, da Constituição 

Federal. 

5. Para o que ora importa ao objeto da presente manifestação, ao se compulsar 

os autos, verifica-se que, às fls. 14-18 e fls. 94-97, Deputados Federais da bancada do 

Partido Socialismo e Liberdade requereram a inclusão do Presidente da República, 

Jair Messias Bolsonaro nas investigações objeto deste apuratório, com a justificativa de 

que o Chefe do Executivo teria participado, ativamente, dos aludidos movimentos, em 

tese, antidemocráticos. 

6. Igual pleito foi formulado pelo Senador da República Randolph Frederich 

Rodrigues Alves (fls. 20-37) e por representantes de diversos partidos políticos (fls. 

40-83). 

7. Após, Deputados Federais do Partido dos Trabalhadores solicitaram, além da 

inclusão do Presidente da República nas investigações, a apuração de possível 

envolvimento do grupamento "300 do Brasil" nos fatos ora noticiados (fls. 100-107). 

8. O Ministério Público Federal, em 26.5.2020, delimitou a linha investigativa, 

bem como requereu a produção de inúmeras medidas instrutórias (fls. 156-182), as 

quais foram integralmente deferidas em 27.5.2020 (fls. 185-206). 

1 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
( ... ] 
6) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus 
próprios Ministros e o Procurador-Geral da República; 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

9. Oportuno ressaltar sobre referida decisão que, até o momento não se tem 

notícia nestes autos quanto à prestação de informações requisitadas pelas empresas 

Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. 

10. Às fls. 149-152, o Deputado Federal Nereu Crispim indicou diligências a 

serem realizadas, tais como a oitiva de Sara Fernanda Giromini - conhecida nas redes 

sociais como Sara Winter -, de Paulo Felipe e de Marcelo Stachin, bem como a prisão 

preventiva desses indivíduos, em razão da prática de 'atos atentatórios aos três Poderes 

da República". 

11. A Deputada Federal Aline Sleutjes, investigada nestes autos, propôs às fls. 

337-342, questão de ordem com objetivo de que fosse suspensa a decisão que 

autorizou o afastamento do respectivo sigilo bancário e fiscal. 

12. Alegou, para tanto, que inexistiria indício de que a Parlamentar "integre ou 

apoie financeiramente qualquer dos grupos extremistas, ou mesmo que tenha usado as 

suas redes sociais para propagar mensagens tendentes a desestabilizar a democracia, os 

poderes instituídos, ou que incitem a violência" (fl. 339v). 

13. Em despacho datado de 7.7.2020, noticiou-se que o Deputado Federal Otoni 

de Paula publicou um vídeo em suas redes sociais, em que teria proferido expressões 

ofensivas e ameaças direcionadas ao Ministro Alexandre de Moraes, Relator deste 

Inquérito (fls. 385-387). 

14. Após, em 9.7.2020, a Polícia Federal representou por requisição judicial de 

registros da empresa Facebook, nos seguintes termos (fls. 392/394): 

[ ... ] Notícias difundidas pela organização Atlantic Council indicam que 'o 
Facebook removeu 35 contas do Facebook, 14 páginas, 1 grupo e 38 contas do 
Instagram vinculadas a comportamentos não autênticos no Brasil, que estavam 
ligadas a funcionários do presidente Bolsonaro e seus filhos': fatos que podem 
guardar relação com os fatos sob investigação perante esta Egrégia Corte, 
considerando as informações até agora disponíveis. 

[ ... ] 
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Desse modo, apontada a necessidade de esclarecimento dos fatos, representa a PF 

para que o douto juízo determine à empresa Facebook que encaminhe os dados e 
registros referentes aos perfis identificados e o respectivo relatório a respeito dos 
fatos ora comunicados, amplamente divulgados, bem como preservasse todos os 
dados pertinentes à atuação do laboratório de pesquisa Atlantic Council ou 

correlato, na forma do artigo 22 da Lei n. 12.965/2014. 

15. O Ministro Relator, então, em 9.7.2020, determinou ao Facebook, no prazo 

improrrogável de 5 (cinco) dias, o envio dos dados, das informações e dos documentos 

pertinentes às investigações, conforme indicado às fls. 397 -400. 

16. Em nova manifestação, acostada às fls. 409-416, o Senador da República 

Randolph Frederich Rodrigues Alves apresentou pedido de adoção de medidas 

investigatórias, nessa oportunidade dirigidas a Tércio Arnaud Tomaz, Paulo Eduardo 

Lopes, Leonardo Rodrigues de Barros Neto e outros. 

17. Nada obstante as novas determinações judiciais direcionadas à empresa 

Facebook - aquelas referentes à decisão de 27.5.2020, bem como à do dia 9.7.2020 -, 

a pessoa jurídica quedou-se inerte, tendo o Ministro Relator determinado, em 

13.7.2020, a expedição de novos ofícios aos diretores-gerais das empresas Facebook 

Serviços Online do Brasil Ltda., YouTube, Instagram e Twitter Brasil Rede de 

Informação Ltda., a fim de que cumprissem o quanto determinado, 'no prazo 

improrrogável de 24 horas, sob pena de responsabilidade" (fl. 431). 

18. Insta, ainda, destacar a existência de uma série de petições apresentadas por 

investigados neste Inquérito em que são postulados pedidos de vista dos autos. 

19. Por fim, às fls. 447 -459, o Senador da República Arolde de Oliveira, alvo das 

medidas investigatórias realizadas no bojo deste caderno apuratório, prestou 

esclarecimentos acerca dos fatos, no sentido de que 'não existem evidências mínimas 

de que tenha financiado, patrocinado ou mesmo apoiado as tais manifestações 

antidemocráticas': Ressaltou, nesse sentido, que o afastamento de seu sigilo bancário e 

fiscal teria sido deferido 'â míngua de qualquer justa causa" e se colocou à disposição 

para prestar esclarecimentos. 
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Desse modo, apontada a necessidade de esclarecimento dos fatos, representa a PF 
para que o douto juízo determine à empresa Facebook que encaminhe os dados e 

registros referentes aos perfis identificados e o respectivo relatório a respeito dos 
fatos ora comunicados, amplamente divulgados, bem como preservasse todos os 

dados pertinentes à atuação do laboratório de pesquisa Atlantic Council ou 
correlato, na forma do artigo 22 da Lei n.12.965/2014. 

15. O Ministro Relator, então, em 9.7.2020, determinou ao Facebook, no prazo 

improrrogável de 5 (cinco) dias, o envio dos dados, das informações e dos documentos 

pertinentes às investigações, conforme indicado às fls. 397 A00. 

16. Em nova manifestação, acostada às fls. 409A 16, o Senador da República 

Randolph Frederich Rodrigues Alves apresentou pedido de adoção de medidas 

investigatórias, nessa oportunidade dirigidas a Tércio Arnaud Tomaz, Paulo Eduardo 

Lopes, Leonardo Rodrigues de Barros Neto e outros. 

17. Nada obstante as novas determinações judiciais direcionadas à empresa 

Facebook - aquelas referentes à decisão de 27.5.2020, bem como à do dia 9.7.2020 -, 

a pessoa jurídica quedou~se inerte, tendo o Ministro Relator determinado, em 

13.7.2020, a expedição de novos ofícios aos diretores~gerais das empresas Facebook 

Serviços Online do Brasil Ltda., YouTube, Instagram e Twitter Brasil Rede de 

Informação Ltda., a fim de que cumprissem o quanto determinado, 'no prazo 

improrrogável de 24 horas, sob pena de responsabilidade" (fl. 431). 

18. Insta, ainda, destacar a existência de uma série de petições apresentadas por 

investigados neste Inquérito em que são postulados pedidos de vista dos autos. 

19. Por fim, às fls. 447A59, o Senador da República Arolde de Oliveira, alvo das 

medidas investigatórias realizadas no bojo deste caderno apuratório, prestou 

esclarecimentos acerca dos fatos, no sentido de que 'não existem evidências mínimas 

de que tenha financiado, patrocinado ou mesmo apoiado as tais manifestações 

antidemocráticas': Ressaltou, nesse sentido, que o afastamento de seu sigilo bancário e 

fiscal teria sido deferido 'â míngua de qualquer justa causa" e se colocou à disposição 

para prestar esclarecimentos. 
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20. É o que cumpre relatar. 

- II -

21. Relativamente aos sucessivos requerimentos para inclusão de investigados nas 

medidas instrutórias pertinentes a este apuratório, bem como acerca de pedidos 

formulados por pessoas estranhas à investigação - que visam a compelir a 

Procuradoria-Geral da República a produzir provas específicas, como indicação de 

oitiva de determinados sujeitos, cumpre tecer as seguintes considerações. 

22. O modo de proceder envolve 2 (dois) importantes valores constitucionais: o 

direito de petição e o sistema acusatório. 

23. Pelo primeiro, o Supremo Tribunal Federal sempre dispensou tratamento 

prestimoso a toda comunicação cidadã nele aportada. Pelo segundo, destina todas as 

pretensões de movimentação das engrenagens de prossecução penal que chegam aos 

Ministros, preservando, assim, o distanciamento necessário para assegurar isenção no 

exercício da jurisdição penal. 

24. A articulação destes grandes princípios de Estado de Direito Democrático 

com a investigação criminal deve ser ajustada a uma finalidade processual legítima2, 

especificada no inciso I do artigo 129 da Constituição Federal: a promoção da ação 

penal pública, de forma privativa, pelo Ministério Público, a quem o inciso VIII do 

mesmo dispositivo autoriza requisitar diligências investigatórias e a instauração de 

inquérito para fundamentar o oferecimento da denúncia. Envolvida atividade precípua, 

revela-se soberana, portanto, a definição, pelo próprio órgão, de como melhor atuar na 

espécie. 

25. Essa visão exclusiva explica a opção metodológica adotada pelo artigo 14 do 

Código de Processo Penal, ao facultar às demais partes do futuro processo um direito 

à investigação criminal subordinado à preferência da iniciativa do Ministério Público, 

2Sobre o tema, cf. por todos: Palma, Maria Fernanda e outros ( orgs. ), "Direito da investigação criminal e da prova", Coimbra: 
Almedina, 2014, f. 336. 
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independentemente do interesse público e social que haja de apurar o delito e punir os 

autores, a fim de que não se transfigurem as posições e sobretudo para que ela não seja 

entravada ou prejudicada pela prática de atos inconvenientes. 

26. Ao ofendido ou a quem o representa legalmente, portanto, é permitido indicar 

providências suscetíveis de fornecer os elementos de prova, que faltam, para a 

elucidação do caso. Ao imputado, igualmente, é conferida a possibilidade de promover, 

desde logo, os dados capazes de ilidir a acusação, pedindo qualquer diligência que 

considere útil aos interesses da própria defesa. 

27. Em um ou outro caso, no entanto, as diligências pedidas só serão deferidas 

caso satisfaçam critérios de conformidade e oportunidade estabelecidos, em última 

análise, pela autoridade que detém a titularidade da ação penal. 

28. O postulado de reserva de constituição de acervo probatório lícito, que 

importa em submeter, à esfera única de decisão do Ministério Público, a prática de atos 

cuja realização, por efeito de determinação constante do próprio texto constitucional, 

somente pode emanar do órgão, também dá suporte às razões que levaram ao veto da 

alínea "b" do inciso XXI do artigo 7° da Lei n. 8.906/1994, alterada pelo artigo 1 ° do 

projeto que deu origem à Lei n. 13.245/2016, que autorizava todo e qualquer 

advogado requisitar diligências durante a apuração de infrações. O teor da mensagem 

se dá aqui por reproduzido3
: 

Da forma como redigido, o dispositivo poderia levar à interpretação equivocada 
de que a requisição a que faz referência seria mandatória, resultando em 
embaraços no âmbito de investigações e consequentes prejuízos à administração 
da justiça. Interpretação semelhante já foi afastada pelo Supremo Tribunal 
Federal - STF, em sede de Ação Direita de Inconstitucionalidade de dispositivos 
da própria Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994 - Estatuto da Advocacia e a Ordem 
dos Advogados do Brasil (ADI 1127 /DF). Além disso, resta, de qualquer forma, 
assegurado o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou 
contra ilegalidade ou abuso de poder, nos termos da alínea 'a, do inciso XXXIV, 
do art. 5°, da Consti,tuição. 

29. Com essas ponderações, conclui-se que, com a exceção da parte prejudicada, 

que a rigor não pode ser considerada propriamente um "terceiro" na relação jurídico-

3Brasil. Mensagem nº 10, de 12 de janeiro de 2016. Diário Oficial da União, Brasília, ano 153, n. 8, 13 jan. 2016. Seção I, p.3. 
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processual, a legislação de regência não autoriza, especialmente na fase inquisitiva4, a 

intervenção de indivíduos e entidades sem qualquer ligação com os fatos em apuração, 

inclusive para o ingresso na qualidade de assistente ou para a admissão na condição de 

amicus curiae, ainda que se aplique analogicamente a disciplina do Código de Processo 

Civil. 

30. Assim, eventuais pedidos formulados por terceiros concernentes à inclusão 

nas apurações de determinados cidadãos ou à indicação de diligências a serem 

realizadas neste feito, pelas razões ora apresentadas, devem ser indeferidos. 

31. Lado outro, especificamente acerca da questão de ordem proposta pela 

Deputada Federal Aline Sleutjes, este Parquet aproveita a oportunidade para reiterar 

integralmente os termos da decisão proferida às fls. 357~361, por meio da qual o 

pedido da Parlamentar foi indeferido. 

32. Na oportunidade, destacou~se que 

Como já consignado na decisão em que deferi as diligências requeridas, há, no 
caso dos autos, a real possibilidade de existência de uma associação criminosa, 
como salientado pelo Ministério Público ao apontar que "pode haver abusos e 
crimes que precisam ser apurados a partir do esclarecimento do modo de 
funcionamento estruturado e economicamente rentável de uma escala de 

organização e agrupamento com pretensões aparentes d execução de ações contra 
a ordem constitucional e o Estado Democrático e provocação das Forças Armadas 

ao descumprimento de sua missão constitucional': 

Quanto ao caso específico de Aline Sleutjes, ora requerente, a Procuradoria-Geral 
da República assim se manifestou (fL 170): [ ... ]. 

Na análise da peça ministerial, fica clara a presença de indícios suficientes a 
autorizar o deferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal, especialmente 
quando considerada de forma sistêmica a atuação dos vários núcleos interligados 
da associação, nos termos dos itens III, IV, V e VI da referida manifestação. 

Em face desses indícios apresentados, torna-se imprescindível o deferimento das 
diligências, inclusive com afastamento excepcional de garantias individuais que 
não podem ser utilizados como um verdeiro escudo protetivo da prática de 

4 "As normas processuais ou regimentais em vigor não autorizam o ingresso, no feito, de assistente da acusação antes do 
recebimento da denúncia" (Inquérito n. 381, relatado pelo ministro Célia Borja no Plenário do Supremo Tribunal Federal, 
julgado em 21 de setembro de 1988, publicado no Diário da Justiça de 18 de novembro de 1988). 
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atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da 
responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um 
verdadeiro Estado de Direito [ ... ], razão pela qual não merece prosperar o 
presente requerimento. 

33. Superadas essas questões, importante esclarecer, no tocante às ofensas e 

ameaças proferidas pelo Deputado Federal Otoni de Paula, por meio de um vídeo 

publicado em redes sociais, direcionadas ao Ministro Alexandre de Moraes, que esta 

Procuradoria-Geral da República já adotou as providências cabíveis, materializadas no 

oferecimento de denúncia nos autos da Petição n. 9.0075. 

34. A título de conhecimento, informa-se que a peça inaugural, distribuída ao 

Ministro Relator Celso de Mello, aguarda recebimento. 

35. Outro ponto digno de relevo relaciona-se à representação policial na qual se 

postulou a expedição de ofício à empresa Facebook para que, no prazo de 24 horas, 

encaminhasse "os dados e registros referentes aos perfis identificados e o respectivo 

relatório a respeito dos fá.tos ora comunicados, amplamente divulgados, bem como 

preservasse todos os dados pertinentes à atuação do laboratório de pesquisa Atlantic 

Council ou correlato, na forma do artigo 22 da Lei n. 12.965/2014" (fl. 394). 

36. É que, conforme se constata da decisão subsequente (fls. 397 -400), o Ministro 

Relator, ao apreciar a representação formulada pela Autoridade Policial, previamente à 

manifestação do Ministério Público Federal acerca da postulação, determinou que 

referida pessoa jurídica prestasse as informações em apreço. 

37. Não obstante a relevância dos fatos investigados e, sobretudo, a celeridade que 

a internet imprime à circulação de notícias e de propagação de opiniões, o Ministério 

Público Federal ressalta que, em atenção ao princípio acusatório, à eficiência das 

5 Os comportamentos acima descritos tipificam os crimes dos artigos 139 (difamação), por cinco vezes, e 140 (injúria), por 
dezenove vezes, combinados com os artigos 69 (concurso material), 141, incisos II (crimes cometidos contra funcionário 
público, em razão de sias funções) e III (crimes cometidos por meio que facilite a divulgação da calúnia e da difamação), e do 
artigo 344 (coação no curso do processo), por duas vezes, todos do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público 
Federal requer o recebimento desta peça e. por conseguinte, a citação do denunciado para, querendo, apresentar resposta à 
acusação, por escrito, nos termos do artigo 4° da Lei n. 8.038/1990. 
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investigações e à alocação dos recursos disponíveis da Polícia Federal, novas ou 

complementares diligências reclamam a prévia oitiva do titular da ação penal. 

38. Importa, ainda, fazer menção ao descumprimento de decisão judicial pelas 

empresas Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., YouTube, Instagram e Twitter 

Brasil Rede de Informação Ltda., certificado à fl. 341. 

39. Ausente no feito qualquer prestação de informação pelas aludidas pessoas 

jurídicas, a despeito do longo prazo transcorrido desde a decisão proferida em 

27.5.2020 e da reiteração dos ofícios com observação que o descumprimento da ordem 

implicará apuração de responsabilidade, tem-se, na esfera penal, que a referida omissão 

pode acarretar a prática do crime de desobediência, previsto no artigo 3206 do Código 

Penal. 

40. Nesse sentido, com a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal sem 

que se tenha notícia do correspondente cumprimento da decisão, este Parquet pugna, 

desde já, por nova vista do feito para a adoção das medidas cabíveis. 

41. Requer, ainda, a expedição de novos ofícios com a imposição de multa diária, 

a ser arbitrada por esse juízo, para que se efetivem as diligências necessárias ao 

deslinde das investigações. 

42. Por derradeiro, no que se refere às manifestações juntadas nestes autos 

relativas a pedidos de vistas elaborados por investigados, aproveita-se a oportunidade 

para informar que o Ministério Público Federal não se opõe a referidas postulações, 

desde que o peticionante, de fato, conste como investigado nos autos e sejam adotadas 

as cautelas necessárias para resguardar o sigilo das apurações. 

43. Com essas considerações e, sobretudo diante das diligências pendentes de 

efetivação, em especial, a análise do material colhido a partir das medidas 

6Desobediência 
Are. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: 
Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa. 
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determinadas na decisão de 27.5.2020 e de eventual prestação de informações pelas 

empresas Facebook, YouTube, lnstagram e Twitter, conclui-se que os fatos ainda 

demandam esclarecimento e a investigação deve progredir com a busca e a coleta do 

suporte mínimo de elementos de relevância penal para subsidiar a formação da opinião 

ministerial quanto à existência de materialidades e autorias delitivas. 

- III -

44. Ante o exposto, o Ministério Público Federal: 

(i) manifesta-se contrariamente aos pedidos, formulados por terceiros 

alheios às apurações, de inclusão dos investigados e de sugestão de 

diligências a serem realizadas, pelas razões ora expostas; 

(ii) requer o não provimento da questão de ordem proposta pela Deputada 

Federal Aline Sleutjes, pelos fundamentos apresentados na decisão de fls. 

357-361; 

(iii) pugna, desde já, (iii.a) por nova vista dos autos na hipótese de, após o 

retorno do feito ao Supremo Tribunal Federal, não se ter notícia - por essa 

Corte e pela Polícia Federal - de respostas das empresas Facebook Serviços 

Online do Brasil Ltda., YouTube, lnstagram e Twitter Brasil Rede de 

Informação Ltda., para a adoção das providências cabíveis, bem como (iii.b) 

por expedição de novos ofícios com imposição de multa diária a ser 

arbitrada por esse juízo para o respectivo cumprimento; 

(iv) informa que não se opõe a pedidos de vista formulados por 

investigados no âmbito deste Inquérito, com a devida observação dos 

cuidados necessários que o sigilo dos autos exige para o sucesso das 

investigações e, por fim, 
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(v) requer a prorrogação de prazo de mais 60 (sessenta) dias, a fim de que 

sejam implementadas as medidas instrutórias acima especificadas, 

essenciais para os futuros encaminhamentos da presente investigação, entre 

outras reputadas úteis à elucidação dos fatos, nos termos do artigo 230~C~ 

§ 1 ° do Regimento I terno do Supremo Tribunal Federal. 

Brasília, 27 de agosto de 2020. 
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Supremo <Tri6una{ Peáera{ 

Ref: INQ 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data faço a juntada das fls. 4 i ~ - 5~½ 
referentes às petições recebidas e decisões proferidas no período 
compreendido entre 15/07/2020 e 31/08/2020, em que os autos físicos 
encontravam-se na Procuradoria-Geral da R~e úbl'oa'.' Brasília, 1 ° de 
setembro de 2020. Cristina Yukiko Kusahara ___ c..,_ ___ , assessora 
designada. 



Mudrek e Silva 
---ADVOGADOS·--

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR ALEXANDRE DE 

MORAES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Supremo Tribunal Federal 

13/07/2020 15:40 0054328 

I IIIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIII IIII 

Inquérito 4828/DF 

ALINE SLEUT JES, já devidamente qualificada nos autos do 

presente inquérito, vem, por meio de seus advogados que esta subscrevem, 

requerer habilitação dos advogados BRUNO M~~IO DA SILVA, inscrito na OAB/PR 

sob o nº 82.064, e EVELYSE DAYANE STELMATCHUK, inscrita na OAB/PR sob o 
',. 

nº 100.778, nos autos do presente. inquérito, conforme procuração anexa, na 

oportunidade, requer que todos os atos e publicações alusivos ao feito sejam 

também realizados em nome dos supracitados patronos, sob pena de nulidade. 

Ainda, informamos que não se trata de petição inicial, mas sim de 

petição incidental referente aos autos do inquérito nº 4828/DF que tramita de forma 

sigilosa, a qual deve ser consignada. 

Nestes termos, pede-se deferimento. 
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Mudrek e SHva 
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OUTqR~ANTE: ALINE. SLEUT JES,. brasileira, Deputada Federal, portadora da Cédula de 
• • . • • • .l • ' • . 

ldentidac;ie nº 6.586.603-0, incrita no CPF nº 005.063.429-13, com endereço profissional no 

Gabinete 550 - Anexo IV, da Câmara dos Deputados, Palácio do Congresso Nacional, Praça 

dos Três Poderes, CEP 70.160-900, Brasília. 

OUTORGADO: BRUNO MÁRIO DA SILVA. brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/PR sob o nº 

82.064, brunomario@kmsadvocacia.adv.br, e EVELYSE DAYANE STELMATCHUK, 

brasileira, solteira, inscrita na OAB/PR sob o nº 100. 778, 

evelyse.stelmatchuk@kmsadvocacia.adv.br, ambos com escritório profissional na Rua Inácio 

Lustosa, 873, São Francisco, CEP 80.510-000, Curitiba, Paraná. 

PODERES: os da cláusula ad juditia ET extra, em especial para defender os interesses da 

outorgante nos Autos do Inquérito sob o nº 4.828 Distrito Federal, em trâmite no Supremo 

Tribunal Federal, e todos os procedimentos a ele relacionados, sob a presidência do Ministro 

Alexandre de Moraes ou que se encontrem na Procuradoria Geral da República, podendo, 

para tanto, realizar todos os atos necessários para fins do cumprimento dos poderes 

outorgados. 

Curitiba, 08 de julho de 2020. 

ALINE SLEUT JES 

l .. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES 

DD. RELATOR DO INQUERITO Nº 4828 DISTRITO FEDERAL 

EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

SOB SIGILO 
INQUÉRITO nº 4828-DF 

Supremo Tribunal Federal sTF01911a1 

15/07/2020 15:27 0055303 

l llllll lllll 111111111111111111111111111111 IIIII IIIII IIIII IIII IIII 

FERNANDO LISBOA DA CONCEIÇÃO, brasileiro, casado, 

Youtuber, portador do RG nº 42.285.071-8 SSP /SP e do CPF nº 

316.237 .308-56, residente e domiciliado na Rua Anhumas, nº 298, Vila 

São João Batista, Guarulhos, SP, CEP 07134-060, telefone: 11) 9 9572-

3162, neste ato representado por seus mandatários legais (doe. 01 /02), 

com base no art. 5°, incisos XIV, XXXIII, e LX, da Constituição Federal e 

nas próprias disposições da Lei de Acesso à Informação ( 12.527/2011) e 

do seu decreto regulamentar geral (Decreto nº 7.724/2012), vem, 

respeitosamente, requerer a juntada do instrumento de procuração e 

também, extração de cópias do inquérito supracitado, em especial em 

razão súmula vinculante nº 14 deste Excelso Tribunal, consoante os 

fundamentos a seguir aduzidos. 

A v. Silvestre Vasconcelos Calmon, nº 51, Sala 1006, 1 Oº andar Centro Guarulhos/SP -
CEP 07020-001, Fone (11) 2401-5403 - Celular (11) 9 5919-2353, Celular (11) 9 8219-
1558 Jeovan5@hotmail.com marcosconceicao@adv.oabsp.org.br / indar@bol.com.br 
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1. DOS FATOS E DO DIREITO. 

O investigado em 16/06/2020, por meio do mandado de 

busca e apreensão expedido pelo DD. Relator supracitado, e nos autos 

do referido procedimento investigatório criminal em trâmite neste 

Egrégio Superior Tribunal, o investigado teve todos seus bens eletrônicos 

apreendidos e também, quebra de seu sigilo bancário. 

Assim, e, em consonância com o teor da súmula vinculante nº 

14 deste Excelso Supremo Tribunal Federal, requer, nos termos do artigo 

7°, inciso XIV, §§ 1 Oº e 12°, da lei federal n. 8.906/1994, "vista e cópia 

reprográfica de inteiro teor nesse momento de PANDEMIA COVID-19 do 

procedimento investigatório". 

Ressalte-se, ainda, que em 13 de janeiro de 2016 entrou em 

vigor a Lei federal nº 13.245/2016, que alterou o artigo 7°, da Lei federal 

nº 8.906/1994, para estabelecer que é direito do advogado: 

"Examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir 

investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de 

investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, 

ainda que conclusos à autoridade", podendo copiar peças e 

tomar apontamentos, em meio físico ou digital (grifo nosso). 

A inovação trazida pela lei federal nº 13.245 ampliou o 

alcance das prerrogativas dos advogados ao estabelecer que é um 

direito seu copiar peças, em meio físico ou digital, de investigação de 

qualquer natureza, em qualquer instituição responsável por conduzi-la. 

A ampliação das prerrogativas dos advogados trazida pela 

nova lei une-se ao que este Supremo Tribunal Federal entendeu 
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necessário estabelecer na súmula vinculante nº 14: que o acesso de 

advogados constituídos em investigações deve ser amplo. 

Quando está Suprema Corte debatia a necessidade de 

elaboração do texto da súmula vinculante nº 14, o então eminente 

Ministro Menezes Direito, relator da proposta da súmula, registrou em seu 

voto a seguinte afirmação, que resume com precisão a importância do 

que se estabeleceu: 

"Eu vou pedir licença ao eminente Subprocurador-Geral 

apenas para fazer uma observação no sentido de que 

não creio, sob nenhum ângulo, que se possa dizer que a 

aprovação da súmula significa um obstáculo à tutela 

penal a ser exercida pelo Estado, porque, quando esta 

Suprema Corte, em diversas oportunidades, assegura o 

amplo acesso dos advogados aos autos da investigação, 

ela está no pressuposto de que essa investigação se dá 

no campo de uma sociedade democrática [que], pelo 

menos na minha compreensão, é incompatível com 

qualquer ato de investigação que seja sigiloso, que corra 

à revelia, que não se dê ciência àquele interessado para 

que ele possa produzir a sua defesa e até mesmo matar, 

no nascedouro, qualquer tipo de investigação que possa 

ter nascido, e muitas vezes Vossa Excelência sabe que 

nasce por denúncia anônima". 

Portanto, não resta dúvida de que é um direito dos 

advogados terem acesso amplo ao procedimento investigatório em 

curso no Egrégio Superior Tribunal, o que significa, também, extrair cópia 

dos autos, por meio físico ou digital. 

Este próprio Tribunal vem reiteradamente reconhecendo que 

também os procedimentos investigatórios criminais instituídos pelo 
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Ministério Público ou por esta digníssima Corte de Justiça estão 

submetidos às disposições da súmula vinculante nº 14, Confira-se: 

"HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM 
TRIBUTÁRIA E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA 
DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL, AO 
ARGUMENTO DE ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO INVESTIGATÓRIO PROCEDIDO 
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE NÃO-
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO 
CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 
POSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. Não há 
controvérsia na doutrina ou jurisprudência no sentido de 
que o poder de investigação é inerente ao exercício das 
funções da polícia judiciária - Civil e Federal -, nos 
termos do art. 144, § 1°, IV, e § 4°, da CF. A celeuma 
sobre a exclusividade do poder de investigação da polícia 
judiciária perpassa a dispensabilidade do inquérito 
policial para ajuizamento da ação penal e o poder de 
produzir provas conferido às partes. Não se confundem, 
ademais, eventuais diligências realizadas pelo Ministério 
Público em procedimento por ele instaurado com o 
inquérito policial. E esta atividade preparatória, 
consentânea com a responsabilidade do poder 
acusatório, não interfere na relação de equilíbrio entre 
acusação e defesa, na medida em que não está imune 
ao controle judicial - simultâneo ou posterior. O próprio 
Código de Processo Penal, em seu art. 4°, parágrafo 
único, dispõe que a apuração das infrações penais e da 
sua autoria não excluirá a competência de autoridades 
administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma 
função. À guisa de exemplo, são comumente citadas, 
dentre outras, a atuação das comissões parlamentares 
de inquérito (CF, art. 58, § 3°), as investigações 
realizadas pelo Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras - COAF (Lei 9.613/98), pela Receita Federal, 
pelo Bacen, pela CVM, pelo TCU, pelo INSS e, por que 
não lembrar, mutatis mutandis, as sindicâncias e os 
processos administrativos no âmbito dos poderes do 
Estado. Convém advertir que o poder de investigar do 
Ministério Público não pode ser exercido de forma ampla 
e irrestrita, sem qualquer controle, sob pena de agredir, 
inevitavelmente, direitos fundamentais. A atividade de 
investigação, seja ela exercida pela Polícia ou pelo 
Ministério Público, merece, por sua própria natureza, 
vigilância e controle. O pleno conhecimento dos atos 
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CEP 07020-001, Fone (11) 2401-5403 - Celular (11) 9 5919-2353, Celular (11) 9 8219-
1558 Jeovan5@hotmail.com marcosconceicao@adv.oabsp.org.br / indar@bol.com.br 
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de investigação, como bem afirmado na Súmula 
Vinculante 14 desta Corte, exige não apenas que a 
essas investigações se aplique o princípio do amplo 
conhecimento de provas e investigações, como 
também se formalize o ato investigativo. Não é 
razoável se dar menos formalismo à investigação do 
Ministério Público do que aquele exigido para as 
investigações policiais. Menos razoável ainda é que 
se mitigue o princípio da ampla defesa quando for o 
caso de investigação conduzida pelo titular da ação 
penal. [ ... ]. 
1. ILEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL ANTE 
A FALTA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA NA 
ESPÉCIE. [ ... ]. 
2. ORDEM DENEGADA» (STF. 2. T, Rei. Min. Gilmar 
Mendes. HC 84965, j. 13.12.2011, DJe 11.4.2012). 

Com efeito, definitivamente, no julgamento do recurso 

extraordinário n. 593727, o Supremo Tribunal Federal afirmou a seguinte 

tese: 

O Ministério Público dispõe de competência para 
promover, por autoridade própria, e por prazo 
razoável, investigações de natureza penal, desde que 
respeitados os direitos e garantias que assistem a 
qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob 
investigação do Estado, observadas, sempre, por seus 
agentes, as hipóteses de reserva constitucional de 
jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais 
de que se acham investidos, em nosso País, os 
Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7°, notadamente os 
incisos 1, 11, Ili, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da 
possibilidade - sempre presente no Estado 
democrático de Direito - do permanente controle 
jurisdicional dos atos, necessariamente 
documentados (Súmula Vinculante 14), praticados 
pelos membros dessa instituição» (STF. Pleno, Rei. p/ 
acórdão Min. Gilmar Mendes, RE 593727, j. 14.5.2015, 
DJe 8.9.2015). 

Assim, nem se diga, por outro lado, que o acesso pretendido 

poderia ser de alguma forma mitigado ante à existência de segredo de 

justiça no Inquérito ou mesmo sigilo de peças. 

2. DOS PEDIDOS. 
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Ante todo o exposto, diante do seu interesse no presente feito, 

é a presente para requerer digne-se Vossa Excelência, promover a 

juntada da procuração ao presente inquérito autorizando o acesso aos 

autos, em especial para exame e extração de cópias nesse momento 

de PANDEMIA COVID-19, com o objetivo de que o investigado tenha 

plena condições de promover sua ampla defesa perante a Egrégia 

Corte de Justiça. 

Termos em que, cumprida as necessárias formalidades legais, 

deve o presente ser recebido, ao final, julgado procedente, como 

medida de inteira JUSTIÇA ... 

Guarulhos, 15 de julho de 2020. 

-f)1e7vcO./ é.tJtvca; LA.) 

MARCOS ANTONIO LISBOA DA CQ 
OAB/SP 409.2 

JEOVAN LISBOA MENEZES 
OAB/SP 403. 945 
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PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA 

OUTORGANTE: FERNANDO LISBOA DA CONCEIÇÃO, brasileiro, casado, 

desempregado, portador do RG nº 42.285.071-8 SSP /SP e do CPF nº 316.237 .308-

56, residente e domiciliado na Rua Anhumas, nº 296, Vila São João Batista, 

Guarulhos, SP, CEP 07134-060, telefone: 11) 9 9572-3162, residente e domiciliado 

à Rua Anhumas, nº 298, Vila São João Batista, CEP 07134-060 Cidade de 

Guarulhos - SP. 

OUTORGADO: MARCOS ANTÔNIO LISBOA DA CONCEIÇÃO, brasileiro, 

casado, Advogado, Carteira de Identidade nº 22.563.834-4, SSP/SP, C.P.F. nº 

095.076.158-30, inscrito na OAB/SP sob o nº 409.267, INDALÉCIO RIBAS, brasileiro, 

solteiro, Advogado, Carteira de Identidade nº 26.601.979-1 SSP/SP, C.P.F. nº 

255.506.358-79, inscrito na OAB/SP sob o nº 260.156 e JEOVAN LISBOA MENEZES, 

brasileiro, casado, Advogado, Carteira de Identidade nº 41.814.401-1 SSP/SP, 

C.P.F. nº 229.364.308-52, inscrito na OAB/SP sob o nº 403.945, com escritório 

profissional situado na Avenida Silvestre Vasconcelos Calmon, nº 51, Sala 1006, 

10° andar, Centro na Cidade de Guarulhos, no Estado de São Paulo. 

PODERES: Confere amplos, gerais e ilimitados poderes para o foro em 

geral, com a cláusula "AD JUDICIA ET EXTRA", a fim de que, em conjunto ou 

separadamente, possa(m) realizar todos os atos que se fizerem necessários ao 

bom e fiel cumprimento deste mandato, propor quaisquer ações, defender-me 

nas que me forem propostas, cíveis ou penais, reconvir, promover quaisquer 

medidas cautelares, recorrer em qualquer instância ou tribunal, arrolar, inquirir, 

contraditar e recusar testemunhas, produzir provas, arrazoar processos, requerer 

vistas dos mesmos, concordar com cálculos, custas e contas processuais, 

podendo ainda, fazer defesas prévias, alegações finais, formar os documentos 

necessários, efetuar levantamentos, requerer laudos, avaliações e perícias, 

bem como arguir suspeição, falsidade e exceção, transigir, fazer acordo, 

confessar, renunciar, desistir, impugnar, receber e dar quitação, firmar 

compromissos, perante qualquer juízo, instância ou tribunal, repartição pública 

A v. Silvestre Vasconcelos Calmon, nº 51, Sala 1006, 1 Oº andar Guarulhos/SP - CEP 
07020-001, Fone (11) 2401-5403 - Celular (11) 9 5919-2353, Jeovan5@hotmail.com 

marcosconceicao(a),adv.oabsp.org.br/indar@bol.com.br 
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e órgãos da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual e 

municipal, autarquia ou entidade paraestatal, propondo ação competente 

em que o outorgante seja autor ou reclamante e defendendo-o, na condição 

de reclamado, especialmente para representá-la no INQUÉRITO Nº 4828 Distrito 

Federal, o qual tramita Sob Sigilo perante o Supremo Tribunal Federal, bem 

como substabelecer a presente com ou sem reserva de poderes se assim lhe 

convier, dando tudo por bom, firme e valioso. 

Guarulhos, 16 de junho de 2020. 

~'"ºº ~ rt;&f) 0/J lo-c,s ~ 
~RNANDO LISBOA DA CONCEIÇÃO 

RG nº 42.285.071-8 SSP /SP 
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\ ·DECLARAÇÃO·~E INSUFICIÊNCIA 

. Er FERNANDO LISB~A DA CONCEIÇÃO, brasileiro, casado, 

Yóutuber, portqdor do RG nº 42.285.071-8 SSP /SP e .do CPF nº 
~ . 
-~:- j 

3 l 6.237 .308-56, rêsidente e domiciliado, na Rua Anhumas, nº 296, , Vila 

; São João Batista, Guarulhos, SP, CEP 07134-060, declaro para os devidos . 

fins que não tenho condição de · arcar com . as custas e taxas 
.. 

. processuais decorrente do presente processo, sem prejuízo do meu 

próprio sustento e de minha· família, por ser pobre no sentido legal do 

termo, sendo, pois, a presente para fins de concessão do benefício da 

gratuidade de justiçà, nos termos da' Lei l 060/50, dos artigos 98 e 

· seguintes do N~vo Código de · Processo Civil, e, especialmente 
. . 

após . a publicação da C_onstituição Federal de 1988, que 

determina o livre acesso à justiça. 
' • -~- . 

D_eclaro, ainda, que tenho conhecimento das sançoes 
~--. 

penais que estdrei sujeito, caso, inve~ídica a declaração prestada, 

, sobretudo a disc:;iplinadano artigo 299, do Código Penal. 

Por ser verdade, firmo o presente. 

Guorulhos, 16 de junho de-2020. 

FERNANDO LISBOA DA CONCEIÇÃO 
RG nº 42.285.071-8 SSP /SP 
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. 
DECLARAÇÃO 

. \ 

Eu, FERNANDO LISBOA DA CONCEIÇÃO, brasileiro, casado,· 

desempregado, ;portador do ·RG nº 42.285.071-8 SSP /SP e do CPF nº 
. i . 

'316:237.308-56, d~claro pàra os de~idos fins que, até a presente data, NÃO 
' ;}'-. . . . , 

POSSUO BENS MOVEIS, E NEM !MOVEIS. . ,. ' 

Dedaro, ainda, que tenho conhecimento das sanções 

penais que estarei sujeito, caso, inverídica a declaração prestada, 

sobretudo a disciplinada no artigo 299, do Código Penal. 

Por ser verdade, firmo o presente'. 

\ 
Guarulhos; 16 de junho de2020 . 

. · Fernando Lisboa da Conceição 
RG: 42.285.071-8 SSP /SP 

Av. Silvestre Vasccvicelos Calmon, nº 51; Sala 1006, 10° andar Guarulhos/SP ..,.. CEP 
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[RS]PIACESI RAMOS E SANTANA Engelberg & Ferreira 

Advogados Associados • CARDOSO&NEVES 
Advogados Associados 

Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro do Supremo Tribunal Federal 
Relator do lnq 4.828 DF - Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Supremo Tribunal Federal 

15/07/2020 15:48 0055348 

I IIIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIII IIII 
lnq. 4.828 DF 

JOSÉ LUIZ BONITO, conhecido como ROBERTO BONI, 
brasileiro, cantor, comentarista político, portador da carteira de identidade n.0 

143153262 do SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 025.479.808-00, residente na 
Rua João Pereira Inácio n.º 262, Parque Aviação, Praia Grande/SP, vem, 
respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, por seus advogados, expor 
e requer o que segue: 

" 
1. DO PROTOCOLO DA PRESENTE PECA 

Inicialmente, cumpre destacar que, em virt1.,1de do recesso 
forense, bem como da impossibilidade de efetuar o protocolo por meio físico, 
haja vista a questão da pandemia docovid--19, a presente peça de requerimento, 
conforme. or:ientação-do setor de distribuição., está-sendo protocolada em meio 
eletrônico como uma "PET", a fim de ser juntada aos autos do INQ. 4.828-DF, 
com máxima urgência. 

2. DO OBJETO DO PRESENTE REQUERIMENTO 

Em 16 de junho de 2020 o. requerente foi alvo de busca e 
apreensão na chamada Operação Lume, deflagrada pela Polícia· Federal para 
investigar "fato ocorridos em 19 de .abril de 2020, e seus antecedentes, nos 
termos da Lei 7.170183"1. 

Na ocasião, após ter sua residência revirada, foram levados 
pelos agentes um aparelho de telefone celular e um hard disk (HD) da marca 
SEAGATE. 

Durante a. diligência;- o reqúerente . foi. intimEído. a -prestar 
esclarecimentos a .respeito dos-fatos em apuração, na sede da Polícia Federal 

1Trecho retirado da decisão proferida por esta Relatoria no dia 27 de maio de 2020, e publicada no 
portal do STF http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=446055&ori=1 
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ém Santos;,o que o fez· mesmo sem ter tido acesso, sequer, ao_que· estava s~ndó 
investigado: · · 

'•: :· •'· 

É bom registra·r; que· até à presente data, o requerente não sabe 
ao 'certo ·os ·motivbs pelo qual teve sua residência "vasculhada" e sua vida 
"devassada" por determinação desta Excelsa Corte. 

Na verdade, o requerente vem se informando sobre o referido 
inquérito apenas por meio da imprensa digital e tradicional, que tem noticiado 
supostos trechos da investigação. 

3. DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, em respeito ao direito previsto no art. 7°, 
incisos XIII e XIV, da Lei n.0 8.906/94, e no verbete sumular n.º 14 desta Suprema 
Corte, requer a Vossa Excelência, o imediato acesso amplo:e irrestrito aos autos 
do lnq. 4828-DF, para fins de cópia, por quaisquer meios, de todos os elementos 
de prova já documentados, inclusive mídias que contenham gravações e, caso 
haja impossibilidade por conta das restrições impostas em decorrência da 
pandemia da covid·19,·que seja disponibilizada uma mídia eletrônica com cópia 
digitalizada dos autos do inquérito, e das mídias que contenham gravações. 

Protesta, por fim, pela juntada de instrumento procuratório e 
substabelecimento dos patronos. 

. . . . 

Termos em que, 
Pede deferimento. 

Do Rio de Janeiro para Brasília, 14 de julho de 2020. 

GUILLERMO FEDERICO PIACESI RAMOS 
OAB/RJ 101.272 

MÁRCIO ENGELBERG MORAES 
OAB/RJ 105.503 
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CLAUDIO DOS SANTOS SANTANA 
OAB/RJ 166.449 

PAULO EDUARDO AFFONSO FERREIRA 
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INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

. .,.AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO 

Nos termos da SV 14, DEFIRO o acesso destes autos aos advogados 

regularmente constituídos de JOSÉ LUIZ BONITO (ROBERTO BONI) e 

FERNANDO LISBOA DA CONCEIÇÃO para integral conhecimento das 

investigações a eles relacionadas. 

Em razão do caráter sigiloso destes autos, a vista deverá ser 

previamente agendada junto ao Gabinete e será realizada através do 

fornecimento de cópia digitalizada, com aposição de marca d' água 

identificando o destinatário, que deverá manter o sigilo. 

Providencie-se imediatamente a intimação dos advogados, inclusive 

por meios eletrônicos. 

Publique-se. 

Brasília, 16 de julho de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 77E3-A5D0-D0DE-7DD6 e senha 0F46-3629-3F65-338C 



lnq 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data encaminhei cópia do despacho de fls '-t C,), aos advogados 

regularmente constituídos de Fernando Lisboa da Conceição e José Luiz Bonito. 

Brasília, 16 de julho de 2020 

Cristina Yukiko ~ - Matricula 3440 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR DO 
INQUÉRITO 4781/DF E 4828/DF DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL 

INQ 4781/DF 
INQ 4828/DF 

Supremo Tribunal Federal sTF01911a1 

13/07/2020 16:07 0054346 
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URGENTE 
FALSIDADE DOCUMENTAL 

SARA FERNANDA GIROMINI, qualificada no inquérito 
supracitado, por seus advogados que ao final assinam, vem respeitosamente 
perante Vossa Excelência, com fulcro no art. 145 e seguintes do CPP, 
apresentar o presente: 

requerer. 

INCIDENTE DE FALSIDADE 
DOCUMENTAL 

em face dos fatos a seguir delineados, passando a expor e 

Excelência, é público e notório que o presente inquérito 
conduzido, a mão de ferro, por este Ministro, está sendo alimentado por 
depoimentos e denúncias oriundas da CPMI das "fake News", através dos 
deputados federais ALEXANDRE FROTA, JOICE HASSELMAN E, menos 
particip-ª1ivo, NEREU CRISPIM, conforme depoimentos precedidos de decisões 
que ensejaram em buscas e apreensões, e até medidas coercitivas. 

Ed. Taguatinga Trade Center - Taguatinga Centro/DF. 
Telefones: (61) 3562-9511 ou (61) 99951-3040 e 99459~6151 



Os deputados federais ALEXANDRE FROTA e JOICE 
HASSELMANN, foram, sem sombras de dúvidas, os principais colaboradores 
de Vossa Excelência no fornecimento de informações aos Inquéritos em 
questão, pois é de conhecimento público e notório que recebiam os DOSSIÊS 
produzidos por CARLOS AUGUSTO DE MORAES AFONSO, mais conhecido 
como "LUCIANO AYAN". 

Na posse de tais dossiês, com supostas fake News, os 
deputados municiaram igualmente a CPMI das fake News, que se encontra em 
andamento no Congresso Nacional, eis que de forma mista. 

Tais dossiês foram justamente o embasamento de Vossa 
Excelência para abertura, EX OFFÍC/0, totalmente dissonante da legislação 
pátria, dos inquéritos 4781, "o inquérito das fake News", mais conhecido como 
"INQUÉRITO DO FIM DO MUNDO", e seu filhote, o 4828, que investiga 
supostos atos antidemocráticos. 

O gráfico a seguir demonstra o caminho percorrido pelos 
dossiês IDEALIZADOS, CRIADOS E DISTRIBUIDOS por "LUCIANO AYAN", 
preso na última sexta-feira (1 O), por diversas condutas criminosas, além de ter 
sido reconhecido pelo Parquet e juiz de direito prolator da decisão como 
"disseminador de fake News": 

Ed. Taguatinga Trade Center - Taguatinga Centro/DF. 
Telefones: (61) 3562-9511 ou (61) 99951-3040 e 99459-6151 
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO no 
Procedimento Investigatório Criminal n.º 31/19 aberto contra diversos 
investigados e o "blogueiro" "Luciano Ayan", principal fornecedor de subsídios 
(prints, recortes, gráficos, memes) à CPMI das "Fake News", por via oblíqua, a 
esta Suprema Corte para manejo dos inquéritos inconstitucionais 4781 e 4828, 
vem a ora Requerente pugnar pela NULIDADE de todos os atos oriundos 
daquela CMPI e do aludido "blogueiro" e membro do MBL. 

Como resultado das diversas condutas criminosas, . 
especialmente do "fornecedor" da CPMI das fake News, sr. LUCIANO AYAN, 
foi noticiada na última sexta-feira (10) a prisão temporária de ALESSANDER 
MÔNACO FERREIRA e do próprio CARLOS AUGUSTO DE MORAES 
AFONSO, este mais conhecido como "Luciano Ayan", "guru" e fonte 
inesgotável de informações à CPMI e STF, através de dois deputados federais 
já citados acima, é acusado pelo MP de São Paulo de disseminar "fake 
news", associação criminosa, sonegação de tributos, ocultação de patrimônio 
e lavagem de dinheiro . 

. Veja também que um dos trechos do requerimento 
apresentado pelo MPSP ao juízo da 1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA 
CAPITAL, processo nº 1004888-44.2020.8.26.0050, classifica "LUCIANO 
AYAN" como disseminador de "fake News": 

drog.;s. 

Muito embora el negue disseminação de "fake news", Luciano Ayan ficou conhecido quando 
urna página administrada por ele - "Ceticismo Político" foi bloqueada após a disseminação de notícia 

· fillsa relacionada ã veradora Marielle Franco, conforme ficou amplamente noticiado à· época: 
hnps:i í11: l .glnbo.comfpro füsao--repnrter:'nnticiw201 S/07 /19/fakc-news--guem-foz-guem-r.:passa-c·· 
oucm-sao-n~-vitimas.gh1ml. Naquela ocasião, o Facebook tirou do ar a página administrada por Ayan. 

Sobre a proximidade de Luciano Ayan e a Família Ferreira dos Santos e doações ao MBL: 

17 

Ora, o principal "FORNECEDOR" da CPMI das Fake News, 
através dos parlamentares supracitados é ACUSADO FORMALMENTE DE 
DISSEMINAR FAKE NEWS, o que é impensável utilizar provas procluzidas a 
partir desse cidàdão. 

Até o nome do aludido é FAKE, eis que utiliza pseudônimo 
para atuar nas redes sociais, há de se imaginar o conteúdo fornecido. 

Ed. Taguatinga Trade Center - Taguatinga Centro/DF. 
Telefones: (61) 3562-9511 ou (61) 99951-3040 e 99459-6151 
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Por tais razões, TODAS AS PROVAS ORIUNDAS DA CPMI 
DAS FAKE NEWS, aqui chamados de "frutos", depoimentos e/ou 
requerimentos dos deputados federais ALEXANDRE FROTA, JOICE 
HASSELMANN E NEREU CRISPIM, são absolutamente imprestáveis, haja 
vista serem oriundos de uma "ÁRVORE ENVENENADA", teoria esta aplicada 
ao direito penal brasileiro, que demanda nulidade absoluta de tais provas. 

Assim, estes defensores ou mesmo qualquer pessoa com 
discernimento médio, são ainda mais fortes na evidente NULIDADE de todas 
as provas colhidas e apresentadas por esse cidadão, agora preso, o que se 
chama no direito que tais provas são "frutos da árvore envenenada", ou seja, 
IMPRESTÁVEIS juridicamente, pois as provas que fomentaram o 
embasamento principal do Inquérito 4781, e seu filhote, 4828, foram fornecidas 
por pessoa disseminadora de "fake news" e conduta reprovável. 

O Estado Democrático e de Direito e a liberdade de expressão 
precisam ser respeitados. 

Ex Positis, requer: 

O recebimento do presente incidente, na forma dos incisos do 
art. 145 do Código de Processo Penal, até a final decisão, declarando-se a 
falsidade de todas as provas oriundas da CPMI das "fake News", em razão do 
acima exposto, e ora pleiteada. 

Assim, por razões óbvias, requer a EXCLUSÃO de SARA 
FERNANDA GIROMINI dos Inquéritos 4781 e 4828/DF, por todo o exposto, e 
consequente arquivamento de ambos em relação à sua pessoa, eis que 
completamente ausentes quaisquer provas mínimas válidas e que não estejam 
contaminadas por "fake News", desde a fonte. 

Requer-se ainda o processamento do presente pedido em 
procedimento apartados, conforme ordena a lei. 

Termos em que, 
aguarda deferimento. 

Brasília/DF, 13 de julho de 2020. 

Ed. Taguatinga Trade Center - Taguatinga Centro/DF. 
Telefones: (61) 3562-9511 ou (61) 99951-3040 e 99459-6151 
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RENATA CRISTINA FELIX TAVARES 
OAB/DF 50.848 

PAUL KARSTEN GALLEGUILLOS KEMPF DE FARIAS 
OAB/ F 36.298, 

l:JLO CÉSAR RODRIGUES DE FARIAS 
OAB/GO 57.637 e OAB/DF 64.817 

LAYANE ALVES DA SILVA 
OAB/GO 54.906 e OAB/DF 65.676 

Ed. Taguatinga Trade Center - Taguatinga Centro/DF. 
Telefones: (61} 3562-9511 ou (61) 99951-3040 e 99459-6151 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/s)(Es) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DECISÃO 

Trata-se de incidente de falsidade documental ajuizado por SARA 

FERNANDA GIROMINI, bom base nos arts. 145 e seguintes do Código 

de Processo Penal. 

Inicialmente, assevera que "(. . .) é público e notório que o presente 

inquérito conduzido, a mão de ferro, por este Ministro, está sendo alimentado por 

depoimentos e denúncias oriundas da CPMI das Jake News', atraVÉs dos 

deputados federais ALEXANDRE FROTA, JOICE HASSELMAN E, menos 

participativo, NEREU CRISPIM, conforme depoimentos precedidos de decisões 

que ensejaram em buscas e apreensões, e até medidas coercitivas". 

Alega que os supracitados deputados são os principais fornecedores 

de informações ao inquérito, pois recebiam dossiês produzidos por 

Carlos Augusto de Moraes Afonso, mais conhecido como Luciano Ayan. 

Sustenta que "tais dossiês foram justamente o embasamento de Vossa 

Excelência para abertura, EX OFFICIO, totalmente dissonante da legislação 

pátria, dos inquéritos 4781, 'o inquérito das fake News', mais conhecido como 

'INQUÉRITO DO FIM DO MUNDO', e seu filhote, o 4828, que investiga 

supostos atos antidemocráticos". 

Informa a existência do Procedimento Investigatório Criminal 31/19, 

aberto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra diversos 

investigados e o blogueiro Luciano Ayan. No ponto, noticia que "como 

resultado das diversas condutas criminosas, especialmente do fornecedor' da 

CPMI das fake News, sr. LUCIANO AYAN, foi noticiada na última sexta-feira 

(10) a prisão temporária de ALESSANDER MÔNACO FERREIRA e do 

próprio CARLOS AUGUSTO DE MORAES AFONSO, este mais conhecido 

como 'Luciano Ayan ', 'guru' e fonte inesgotável de informações à CPMI e STF, 

através de dois deputados federais já citados acima, é acusado pelo MP de São 

Paulo de disseminar fake news', associação criminosa, sonegação de tributos, 

ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro". 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EE6A-1D17-A2B6-F01 o e senha 9E48-3323-D267-0F82 



INQ 4828 / DF 

Conclui, em razão do exposto, que todas as provas oriundas da 

CPMI das fake news são nulas, pois "são frutos da árvore envenenada". 

Por fim, requer (a) "o recebimento do presente incidente, na forma dos 

incisos do art. 145 do Código de Processo Penal, até a final decisão, declarando-se 

a falsidade de todas as provas oriundas da CPMI das fake News"'; e (b) "a 

exclusão de SARA FERNANDA GIROMINI dos Inquéritos 4781 e 4828/DF, 

por todo o exposto, e consequentemente arquivamento de ambos em relação à sua 

pessoa, eis que completamente ausentes quaisquer provas mínimas válidas e que 

não estejam contaminadas por fake News', desde a fonte". 

É o relatório. DECIDO. 

Trata-se de pedido de instauração de procedimento incidente para 

declarar falsas todas as provas oriundas da CPMI das "Fake News". 

O pedido não comporta acolhimento. Na presente hipótese, a 

requerente não apresentou indícios mínimos da inautenticidade dos 

documentos trazidos aos autos de forma a caracterizar a alegada 

falsidade. 

Flagrante a ausência de justa causa, a consequência é o 

indeferimento do pedido com imediato arquivamento da representação 

Nesse sentido, conferir: Inq. 429, 8/06/2018; Inq. 3844, 5/08/2019; PET 8497, 

17/12/2019; PET 8485, 19/12/2019; Inq. 4811, 30/03/2020, todos da 

PRIMEIRA TURMA e de minha relatoria. 

Diante de todo o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO desta 

representação, nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF. 

Publique-se. 

Brasília, 21 de agosto de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
Documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EE6A-1D17-A2B6-F01 O e senha 9E48-3323-D267-0F82 

2 



,r 
1 

d 
\/ 

, 

'I 
[, 

r, 

;; 

l 

1 

! 

. , 
'' 

Supremo rr'ri6una{ Peáera{ 

Ref: INQ 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que em 24/08 foi remetido para publicação no Diário Oficial o 
despacho de fls. ~½ ~soÇ . Brasília, 1 ° de setembro de 2020. 
Cristina Yukiko Kusahara ~ , assessora designada . 



AO MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Inquérito Policial n°4828 STF 

Nº único ou de origem no STF:002426-74.2020.1.00.0000 

Supremo Tribunal Federal 

16/07/2020 20:35 0055796 

111111111111 W/1111111111111111111111111111111111111111111111111 

MARCELO FRAZÃO DE ALMEIDA, já qualificado nos presentes autos, vem, 

mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seus procuradores 

que esta subscreve, requerer a devolução de documentos, comprovantes bancários, mídias, 

equipamentos de informática e aparelhos de telefonia celular, smartphones, tablets e outros 

equipamentos eletrônicos apreendidos por ordem judicial. 

Termos em que pede deferimento. 

Brasília/DF, 09 de julho de 2020. 

LAIRSON RODRIGUES BUENO 
OAB/DF nº 19407 

AMANDA MAYARA TEIXEIRA RODRIGUES 
OAB/DF nº 57545 

' "'·= 
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INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/s)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DECISÃO 

(petição STF nº 55796/2020) 

Trata-se de pedido de restituição de bens apreendidos formulado 

por MARCELO FRAZÃO DE ALMEIDA. 

É o relatório. Decido. 

DEFIRO o pedido de restituição dos bens, condicionado ao 

encerramento das diligências que necessitem do material apreendido e 

liberação pela autoridade policial. 

Fica autorizada ao requerente, desde logo, a possibilidade de 

espelhamento do material para uso pessoal, a ser realizado pela 

autoridade policial responsável. 

Intime-se. 

Brasília, 29 de julho de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
Documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91 B4-0669-7B23-8C3A e senha 764D-7638-988C-6D7C 
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Supremo <Tri6una[ Peáera[ 

Ref: INQ 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que em 29/07 o advogado regularmente constituído foi intimado 
pelo correio do despacho de fls. soi . Brasília, 1 ° de setembro 
de 2020. Cristina Yukiko Kusahara fM , assessora designada. 



EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, 
DIGNISSIMO RELATOR DO INQUERI TO 4. 828 - PROCESSO FISICO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BRASILIA, DISTRITO FEDERAL. 

Supremo Tribunal Federal sTFo,911a1 

17/07/2020 15:19 0055949 

111111111111 IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII 111111/III IIII IIII 

OSWALDO EUSTÁQUIO FILHO, Inquerido, nos autos do 
Inquérito n. 4828, vem a presença de Vossa Excelência, em 
caráter de urgência, expor e requerer: 

Desde a última autorização de cópia dos autos, foram 
juntados uma série de documentos e decisões que o Inquerido 
não teve acesso e nem tem tido acesso, para saber se refere
se ao Inquerido ou terceiros. 

No presente Inquérito, há várias partes sendo 
investigadas, sendo que uma delas é o Inquerido que precisa 
de cópias, das matérias referentes si, para instruir a sua 
defesa. 

O fornecimento de cópia de petições e decisões que 
atingem ao Requerido, não trás nenhum prejuízo à terceiros, 
podendo ser autorizado a secretaria que remeta pelos e-mails 
avocatoricardofv@gmail.com e paulo. goyaz@hotmail.com, todas 
as decisões e documentos, eventualmente, juntados. Neste 
caso evita-se a contaminação e a ida constante ao STF. 

Por outro lado, se não for autorizado o envio pelo 
e-mail, 
através 

pode ser feita autorização para que o Inquerido, 
dos advogados SUBSCRITORES, únicos autorizados em 

nome do Inquerido a atuar no presente feito, em sua defesa, 
ter acesso 
das peças 
autorizada 

aos mesmos e ter autorizado o fornecimento cópias 
necessárias a defesa, ficando a secretaria 

ao fornecimento das copias necessárias. 



( 

Porém, se outro for o entendimento, espera seja 
autorizado em caráter permanente que o Inquerido tenha acesso 
aos autos da PET 8961, sendo que o acesso a folhas 1 a 239 já 
foram deferidos, assim como, solicita-se acesso a partir das 
folhas 239 da PET 8. 961/2020 que seja autorizado , o 
fornecimento de cópia das peças necessárias a defesa. 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

Brasília, 17 de junho de 2020 

Paulo Goyaz Alves da Silva 
OAB/DF. 5214 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC. (A/S) (ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO 

(petição STF nº 55949/2020) 

Nos termos da SV 14, DEFIRO novo acesso destes autos aos 

advogados regularmente constituídos de OSWALDO EUSTÁQUIO 

FILHO para integral conhecimento das investigações a ele relacionadas. 

Em razão do caráter sigiloso destes autos, a vista deverá ser 

previamente agendada junto ao Gabinete após o retorno dos autos da 

Procuradoria-Geral da República, e será realizada através do 

fornecimento de cópia digitalizada, com aposição de marca d' água 

identificando o destinatário, que deverá manter o sigilo. 

Publique-se. 

Brasília, 25 de agosto de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2FAD-5344-AD12-3B7F e senha C3A7-9B58-F0CE-E3DB 
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Supremo <J'ri6una{ Peáera{ 

Ref: INQ 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que em 26/08 o advogado regularmente constituído foi intimado 
por via eletrônica do despacho de fls. S \~ . Brasília, 1 ° de 
setembro de 2020. Cristina Yukiko Kusahara 1fJA , assessora 
designada. ' 

. 



EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Supremo Tribunal Federal sTF01g1ta1 

20/07/2020 14:05 0056233 

l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111 

Excelentíssimo Senhor 

Ministro Alexandre de Moraes 

Digníssimo Relator do Inquérito 4828 

HELEN SALVARO BEAL, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, como· 

advogada do acusado Osw ALDO EUSTÁQUIO, vem, respeitosamente, perante à Vossa 

Excelência, formalizar a sua renúncia do instrumento de substabelecimento. 

Ressalta-se que, os demais procuradores habilitados nestes presentes autos, 

ainda permanecem pelos interesses do acusado. 

Brasília/DF, 20 de julho de 2020. 

HEL~BEAL 

OAB/DF 65.295 - OAB/PR 81.024 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO 

. (Petição STF nº 56233/2020) 

Trata-se de manifestação da advogada subestabelecida por 

OSWALDO EUSTÁQUIO FILHO requerendo a formalização de sua 

renúncia ao referido instrumento. 

É o breve relato dos fatos. 

DECIDO. 

Defiro. Providencie a Secretaria as anotações necessárias. 

Publique-se. 

Brasília, 29 de julho de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8976-549A-0FB1-70E2 e senha 5CBF-3DF6-2322-7D10 
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Supremo <Tri6una{ Peáeraf 

Ref: INQ 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que em 29/07 foi remetido para publicação no Diário Oficial o 
despacho de fls. ,Stc; Brasília, 1º de setembro de 2020. 
Cristina Yukiko Kusahara ~ , assessora designada. 
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EXMO.SENHOR DOUTOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES 

RELATOR DO INQUÉRITO 4828 

Supremo Tribunal Federal sTF•1911a1 

22/07/2020 14: 17 0056929 

l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111 

ALBERTO JÚNIOR DA SILVA, já 

qualificado nos autos do INQUÉRITO 4828 vem, por intermédio de 

seus advogados, perante V.Exa., com todo respeito e acatamento 

requerer: 

1) Cópia INTEGRAL DO INQUÉRITO 4828 (SÚMULA 14) - (7 

volumes e 1 apenso); 

2) Requer com cláusula de imprescindibilidade, cópia dos 

depoimentos prestados em sede da polícia federal pelo 

requerente, cópia da lavratura do auto de busca e apreensão 

e do material referente a quebra de sigilo telefônico, fiscal e 

bancário. 



3) Finalizando requer a V.Exa., cópia do requerimento da PF e da 

PROCURADORIA que embasaram a BUSCA E APREENSÃO e a 

QUEBRA DE SIGILO. 

Requer ainda a juntada da PROCURAÇÃO anexa, 

solicitando desde de já, que as publicações sejam feitas 

exclusivamente em nome dos advogados GERALDINO SANTOS 

NUNES JÚNIOR - OAB-DF 9.897 e RENATA CRISTINA FÉLIXA 

TA VARES- OAB-DF 50.848. 

As intimações podem ser feitas via TELEFONE OU WHATSAP

(61)999182008 GERALDINO (61) 994596151- RENATA; 

Brasília,22 de julho de 2020. 

A FÉLIXA TAVARES 

OAB-DF 50.848. 



FRA Yl-IA 
AOVOGADOS 

REG. OAB/MG N- 720 

(35) 3722-3420 1 RUA PE. HENRY MOTHON. 45 - CENTRO 
ClSl 9 9977-3420 37701-009 1 POÇOS OE CALDAS - MG 

cunt1tlo@frayhaoth·ogndos.com.hr 
írayhaadvoicallus.com.br 

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA" 

OUTORGANTE: ALBERTO JÓNIO DA SILVA, brasileiro, em união 
estável, publicitário, inscrito no CPF sob o nº039.572.126-
18, portador do RG nº 11.228.243 SSP/MG, residente e 
domiciliado na Av. Sapucaí, nº 71, Bairro São Benedito, em 
Poços de Caldas/MG. 

OUTORGADOS: Eduardo dos Santos Abreu Simões, advogado, 
inscrito na OAB/MG sob o nº 150.845; Gil Alves Vilela, 
advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº 139.589; Ruy Jorge 
Frayha, advogado, OAB/MG sob o nº 1.100-A; Renata Cristina 
Felix Tavares, advogada, inscrita na OAB/DF sob o nºS0.848 e 
Geraldino Santos Nunes Júnior, advogado, inscrito na OAB/DF 
sob o n°9.897, todos com escritório profissional no endereço 
supra. 

PODERES: pelo presente instrumento o ( s) outorgante ( s) 
confere{m) aos outorgados amplos poderes para o foro em geral, 
com cláusula "ad judicia et extra", em qualquer Juízo, 
Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito, 
as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo 
umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e 
acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para 
receber citação inicial, confessar, e conhecer a procedência 
do pedido, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda 
a ação, transigir, firmar compromissos, ou acordos, receber e 
dar quitação, podendo agir em Juízo ou fora dele, assim 
como substabelecer esta a outrem, com ou sem reservas de 
iguais poderes, para agir em conjunto ou separadamente com 
e~entual substabelecido. 

FINALIDADE: acompanhamento do inquérito nº4828/DF, que tramina 
no Supremo Tribunal Federal. 

Poços de Caldas/MG, julho de 2020. 

SILVA 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO 

Nos termos da SV 14, DEFIRO novo acesso destes autos aos 

advogados regularmente constituídos de ALBERTO JUNIO DA SILVA 

para integral conhecimento das investigações a ele relacionadas. 

Em razão do caráter sigiloso destes autos, a vista deverá ser 

previamente agendada junto ao Gabinete após o retomo dos autos da 

Procuradoria-Geral da República, e será realizada através do 

fornecimento de cópia digitalizada, com aposição de marca d' água 

identificando o destinatário, que deverá manter o sigilo. 

Providencie-se a intimação dos advogados, inclusive por meios 

eletrônicos. 

Publique-se. 

Brasília, 29 de julho de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2582-04BF-801C-0628 e senha B92B-540D-0AE2-8104 
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Ref: INQ 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que em 29/07 o advogado regularmente constituído foi intimado 
por via eletrônica do despacho de fls. '5/lD F Brasília, 1 ° de 
setembro de 2020. Cristina Yukiko Kusahara -<1, __ , assessora 
designada. -1 



EXMO.SENHOR DOUTOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES 

RELATOR DO INQUÉRITO 4828 

Supremo Tribunal Federal srF01g11a1 

. 22/07/2020 14:19 0056933 

I IIIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIII IIII 

SARA FERNANDA GEROMINI, já 

qualificada nos autos do INQUÉRITO 4828 vem, por intermédio de 

seus advogados, perante V.Exa., com todo respeito e acatamento 

requerer: 

A JUNTADA DA PROCURAÇÃO ANEXA, 

bem como o pedido de REVOGAÇÃO da procuração do Dr. Bertoni 

Oliveira Barbos. 

Brasília,22 de julho de 2020. 

GERALDINO SANTOS NUNES JÚNIOR 

OAB-DF 9.897 

(1 / 
RENATA CRISTINA' ,,1x+ TAVARES 

OAB-DF 50.848. 



Outorgante 

Outorgados 

Poderes 

PROCURAÇÃO 

EU, SARA FERNANDA GIROMINI, brasileira, solteira, 

conferencista, inscrita no CPF nl! 416.982.998-00, residente e 

domiciliada no Acampamento Pacheco Fernandes, Rua 02, casa 28, 

22 pavimento, Vila Planalto. CEP: 70.804-120. Brasília/DF. 

Renata Cristina Felix Tavares, brasileira, divorciada, advogada, 
inscrita na OAB/DF sob o nº 50.848, 91 RENATA CRISTINA FELIX 
TAVARES, advogada inscrita na OAB/DF sob o nº 50.B48, PAULO 
CÊSAR RODRIGUES DE FARIA, advogado inscrito na OAB/GO sob o 
nº. 57.637 e OAB/DF sob o nº 64.817, e LAYANE ALVES DA SILVA, 
advogada inscrita na OAB/GO 54.906 e OAB/Df 65.676, GERALOINO 
SANTOS NUNES JUNIOR, OABDF 9.897, PAULO KARSTEN 
GALLEGUILLOS KEMPF DE FARIAS, OABIDF 36.298, e ambos com 
escritório profissional sediado na C 01 a 12 Edifício Trend Center 
Taguatinga, sala 907 Centro. CEP: 72.010-010, onde 

Através do presente instrumento particular de mandato, o 
OUTORGANTE nomeia e constitui como seus procuradores os 
OUTORGADOS, concedendo-lhes amplos e ilimitados poderes para 
o f~ro em geral da cláusula "ad judicial e "et extra", para em 
conJunto ou separadamente, onde com esta se apresentar {em) como 

·· t~nte {s) fosse (em) o (s) outorgante (s), bem como ' 



• Conforme estabelecido no art 105 do CPC e os especiais para 
podendo em razão disso. produZJr provas, fazer alegações 1nterpcr e 
arrazoar recursos. receber intimações e notificações. 
praticando todos e quaisquer atos necessários ao ftel desempenho do 
presente mandato. assegurando ampla e irrestnta defesa prev,a. 
alegações finais. podendo ainda requerer certidões para fins 
crlmrna1s. berr. como substabelecer. com ou sem reserva de 19ua1s 
poderes transI91r, fazer acordo. firmar compromisso. substabelecer. 
renunciar desistir, reconhecer a procedência do pedido receber 
intimações. receber e dar quitaçao, receber alvarás de levantamento 
junto ao cartório judicial em seu nome. bem como. declarar pobreza 
Jurídica e vanarem de ações ou medidas preventivas preparatórias. 
praticar quaisquer atos perante particulares ou empresas privas 
praticar todos os atos perante repartições publicas Federais. 
Estaduais e Municipais. inclusive perante a Policia Federal. 
Procuradona Geral da Repüblica - MPF e Procuradoria Geral da 
União - AGU, órgãos da administração pública direta e indireta. 
recorrer a quaisquer instâncias e tribunais, e todos atos necessános 
ao fiel cumpnmento deste mandato, podendo atuar em con1unto ou 
separadamente, dando tudo por bom e valtoso, e inclusive 
substabelecer esta com ou sem reserva de poderes. a quem lhe (s) 
convier e. todos os atos como se próprio fosse. 

Brasllia/OF, 29 de junho de 2020. 

15;:J 
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/ BEYQGAÇÃQ DE PROCURAÇÃO ''AD JUDICIA" 
~·~1// 

,· SARA FERNANDA GIROMINt brasileira, Goltelra. oonférenc!Sla, msc1íla no CPF n• 
416.982,998·00, residento e domiciliada no Acampamonlo Pacheco Femonde§, Rua 02. caua 
28, 2º pavimento, Vila Planalto. Cí:P: 10,a0o1~120. Brasiha/OF, w.tiQ_. atravês do:;l,j 
documento. BEVOGAR EXPR§SSAME!US 011 podéfos conslíru1do11 ao pdvogado BERTONI 
OLIVEIRA BARBOSA. advogado Inscrito na OA8/DF oob o n• 45.318, nos aul(X; dO!I 
INQU~RfTOS 4781/STF e 4828/STF. HC 186.500/OF, Ouol>:a•úrlme ern tramilo no Jt.ntado 
Especial Criminal vinculado ã 1:2• Vara Federa! da SJOF. nº 1033238-42.2020.4.01.3400. 
!ondo em vista que o mes;',,o nllo mais at1111 om mloh• defe11a a partir dmlta data. 

PUTORGADOS REMANESCENTES: RENATA CRISTINA FEUX TAVARES. advogada 
tnscr!ia na OAB/DF sob o nº 50.848, PAULO CÉSAR RODRIGUES DE FAR1A, ariVogado 
í11scrlto na OAB/GO sob a n•. 57,637 e OAB/OF sob o nº 64.817. e LAYANE ALVES DA 
SILVA. advogada inscrita, na OAB/GO 54.906 e OAB/OF 55.675, GERALDJNO SANTOS 
NUNES JUNIOR, OABDF 9 897, PAULO KARSTEN GALLEGUILLOS KEMPF OE FARIAS, 
OAB/OF 36.298, e ambos com escritório profissional sediado na C 01 a 12 Edifícío Trend 
Center Tagualinga, sala 907 Centro. CEP: 12.010.010, onde recebem notificações, intimações 
e demals correspondências. 

PODERES: Para o fim de.-com amplos f)Oderes ''ad juctlc/a et eX'tra~. para o foro em geral, em 
qualquer julzo cível ou crimlnar, ·rnstância ou tribunal, autarquia ou empresa publica, propor 
contra quem de direito as. aQOes competentes, por mais especiais.que sejam. e defendê-la nas 
contrárias, acompanhando-as. conferindo-lhes ainda. poderes especiais para confessar. 
concordar, discordar, desistir, transigir, firmar compromissos, fazer acordos. requerer e 
acompanhar medidas preparatórias ou preventivas de dfrelto. defendendo-a. nas que 
pciventura tiver que responder, reconhecer .a procedência do pedido, arguir suspeí~o quanto 
ao Juiz. promo1or publico, curador. arbitrador, avaliador, perito e serventuârio, alegar e 
demonstrar seus Impedimentos: chamar terceiros â autoria; habilitar-se como oponente, 
assistente ou ntisconsorte 'e levar,tar valores perante alvaras judiclars: podendo subsiebelecer 
com ou sem reserva de poderes e receber notificações ou íntimações que se fizerem 
necesSárias, ficando ratificados demais atos eventualmente praticados e especialmente para 
ATUAR EM SUA DEFESA nos inquéritos 4781/0.F e 4828/0F, HC 186.500f• F. todos em 
trâmite no SUPREMO TRÍBUNAL FEDERAL, e no Juizado Espeeial Críminal vinculado à 12• 
Vara Federal da SJDF. n" 1033236-42.2020.4.01.3400 e em quaisquer outros que possam a 
ser fnstaurados, íncluldas todas as demais instancias inferiores, Inclusive em omvas e demais 
atos pertinentes. 

Brasllia/DF, 23 de junho de .2020. 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO 

(petição STF nº 56933/2020) 

Trata-se de manifestação dos advogados constituídos por SARA 

FERNANDA GIROMINI, requerendo: a) a juntada de nova procuração e 

b) a revogação da procuração outorgada ao advogado Bertoni Oliveira 

. Barbosa. 

É o breve relato dos fatos. 

DECIDO. 

Defiro. À Secretaria para as anotações necessárias. 

Publique-se. 

Brasília, 29 de julho de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E21 E-C8A7-66F2-E5D0 e senha 38F9-F56E-D8B1-9D1C 
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Supremo <Tri6una{ Peáeraí 

Ref: INQ 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que em 29/07 foi remetido para publicação no Diário Oficial o 
despacho de fls. S;)J;o ~- Brasília, 1° de setembro de 2020. 
Cristina Yukiko Kusahara -\1 , assessora designada. 



Supremo Tribunal Federal 

23/07/2020 21 :45 0057408 

l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111 

AO MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Inquérito Policial n°4828 STF 

Nº único ou de origem no STF:002426-74.2020.1.00.0000 

MARCELO FRAZÃO DE ALMEIDA, já qualificado nos presentes autos, vem, 

mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seus procuradores 

que esta subscreve, por intermédio de seus procuradores subscritos requerer a juntada da 

presente substabelecimento, instrumento em anexo, para que produza os efeitos legais, 

cabendo a serventia efetuar as anotações de estilo. 

Nestes Termos, pede deferimento. 

Ceilândia/DF, 23 de julho de 2020. 

AMANDA MA Y ARA TEIXEIRA RODRIGUES 
OAB/DF nº 57545 

LAIRSON RODRIGUES BUENO 
OAB/DF nº 19407 



,, 

,, 
'' 

SUBSTABELECIMENTO 

LAIRSON RODRIGUES BUENO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na 

OAB/OF, sob o número 19.407, com escritório profissional situado na QSA 18 

CASA 32, TAGUATINGA/DF, CEP 72015-180, SUBSTABELECE COM 

RESERVA DE PODERES, na pessoa de AMANDA MAYARA TEIXEIRA 

RODRIGUES, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/DF, sob o número 

57 .545, com escritório profissional situado na QSA 18 CASA 32, 

TAGUATINGNDF, CEP 72015-180. 

Digitalizado com CamScanner 



M&.B 
ADV(JGAUOS ASSOClAUCS 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, 

PRESIDENTE DO INQUÉRITO ORIGINÁRIO Nº 4.828, DO EGRÉGIO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Supremo Tribunal Fede-rál 

23/07/2020 15:25 0057283 

l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll llll llll 

BRUNO AUGUSTO VIGO MILANEZ, ANA PAULA 

KOSAK e MARCO ANTÔNIO LIMA BERBERI, advogados regularmente inscritos na 

OAB/PR, respectivamente sob n.º 48.165, 84.955 e n.º 20.681, vêm à presença desse d. 

juízo, a fim de renunciar aos poderes conferidos por Aline Sleu!}es, bem como requerer a 

juntada da carta de renúncia devidamente assinada pela investigada, demonstrando sua 

ciência, em atendimento ao art. 112, §1º do NCPC. Em razão do exposto, requer-se a 

desvinculação dos subscritores dos presentes autos. 

BRUNO A. V. MILANEZ 

OAB/PR 48.165 

Nesses termos, pede deferimento. 

Curitiba, 23 de julho de 2020. 

MARCO A. L. BERBERI 

OAB/PR 20.681 

ANA PAULA KOSAK 

OAB/PR 84.955 

Rua Comendador Macedo, 39, CJ 11 - CEP 80,060-030 ·· Centro, Curitiba/PR 
Fone: {41) 3222-9252 



M&B 
ADVUCADOS AS\(JCJADO\ 

CARTA DE RENÚNCIA 

Curitiba, 20 de Julho de 2020 

À ALINE SLEUTJES, 

Através da presente, comunicamos a renúncia aos poderes outorgados, para fins 

de atuação nos Autos do Inquérito Originário sob n. 4.828, em trâmite no Supremo 

Tribunal Federal, sob a supervisão do Ministro Alexandre de Moraes. 

Com a aposição de ciência neste documento, tem Vossa Senhoria o prazo legal de 

10 (dez) dias para, caso queira, constituir novo patrono para a defesa dos seus interesses, 

na forma da regra do art. 11, do CPC/15. 

Atenciosamente, 

Bruno Milanez (assinado digitalmente) -OAB/PR 48.165 

Ana Paula Kosak (assinado digitalmente) - OAB/PR 84.955 

Marco Antonio Lima Berberi ( assinado digitalmente) - OAB /PR 20.681 

CIENTE EM: 21 de Julho de 2020 

AsslNATURA:~----

Este documento foi assinado diJ11,ifu~1€flfu1@,ç\5JÇ\MA\ó=(;\~,::HldJ)-,iilnã 1p~fü;_íSR(')QáCli%-?t,Q,5 ~@,jl,;1/t&¼Çw~ti~PR 
Para verificar us assinaturas vi1 ao site r1tlps/1oab.portaldeassir.a!fi~A€9ffYli:1')G3-1fl!~9~9~9º 57E8-EF14-B50A-E:25D. 



, ICP 
Brasil 

~ PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) 

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as 

assinaturas clique no link: https://oab.portaldeassinaturas.com.brNerificar/57E8-EF14-850A-E25D ou vá 

até o site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento 

é válido. 

Código para verificação: 57E8-EF14-850A-E25D 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Hash do Documento 

F01C47E4B08EE13C6C85C4A693AD77B0E13CAB18E74953831FC6AB27641FB6A7 

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/07/2020 é(são): 

~ Marco Antonio Lima Berberi (Signatário) - 814.976.109-82 em 

20/07/2020 21 :39 UTC-03:00 

Tipo: Certificado Digital 

~ Ana Paula Kosak (Signatário) - 084.950.939-44 em 20/07/2020 

20:38 UTC-03:00 

Tipo: Certificado Digital 

~ Bruno Augusto Vigo Milanez (Signatário) - 042.265.869-30 em 

20/07/2020 20:15 UTC-03:00 

Tipo: Certificado Digital 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

:MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO 

(Petição STF nº 57283/2020) 

Trata-se de manifestação dos advogados BRUNO AUGUSTO VIGO 

MILANEZ, ANA PAULA KOSAK e MARCO ANTONIO LIMA BERBERI, 

constituídos por ALINE SLEUTJES requerendo a formalização de sua 

renúncia ao referido instrumento. 

Comprovam, para tanto, a demonstração de ciência da investigada, 

em atendimento ao art. 112, § 1 º do NCPC. 

É o breve relato dos fatos. 

DECIDO. 

Defiro. Providencie a Secretaria as anotações necessárias. 

Publique-se. 

Brasília, 29 de julho de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0F98-D15A-C926-F907 e senha 633C-2046-4B3A-00FC 
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CERTIDÃO 

Certifico que em 29/07 foi remetido para publicação no Diário Oficial o 
despacho de fls. S:>~ ~, . Brasília, 1° de setembro de 2020. 
Cristina Yukiko Kusahara '\ , assessora designada. 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJSP - POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 

A Sua Excelência o Senhor 
Dr. ALEXANDRE DE MORAES 
Ministro Relator 
Supremo Tribunal Federal 
Brasília, Distrito Federal 

ASSUNTO: expedição de novo mandado de BUSCA E APREENSÃO - endereço 

identificado 

REFERÊNCIA: INQ nº 4828-DF (INQUÉRITO POLICIAL nº 2020.0060052) 

A POLÍCIA FEDERAL, por intermédio da Delegada de Polícia 

Federal subscritora, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, vem 

perante Vossa Excelência, com o objetivo de subsidiar a completa apuração 

dos fatos e circunstâncias noticiados, SOLICITAR pela expedição de novo 

mandado de BUSCA E APREENSÃO, com fundamento no art. 240 e seguintes 

do Código de Processo Penal, pelos fatos e fundamentos a seguir delineados. 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A Polícia Federal prossegue nos trabalhos de exploração dos 

materiais apreendidos por ordem de Vossa Excelência e na realização de 

outros atos de investigação, identificando oportunidades de aprofundamento na 

compreensão dos fatos. 

Essas ações permitiram identificar um cenário indicador da 

necessidade de realização de busca e apreensão de dados de interesse em 

Página 1 de 3 
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local relacionado ao administrador do canal FOCO DO BRASIL que já se 

incluía no escopo das ações realizadas em 16 de junho. Os dados fornecidos 

naquele momento, entretanto, não permitiram a identificação do responsável 

por esse canal. Independentemente desse lapso, os argumentos para 

realização da medida prosseguem. 

1.1. O CENÁRIO ATUAL 

Ao lado dos fatos justificadores apresentados no requerimento do 

MPF, os quais embasaram decisão de Vossa Excelência autorizando a 

realização da medida de busca e apreensão no endereço do administrador da 

empresa FOCO DO BRASIL indicado na petição, identificou-se que o FOCO 

DO BRASIL monetizou, entre março de 2019 e maio de 2020, montante de US$ 

330.887,08 (trezentos e trinta mil oitocentos e oitenta e sete dólares e oito 

centavos), dados que reforçam a necessidade de realização da ação de busca 

e apreensão no local, sendo necessária a expedição de novo mandado, dessa 

feita para o endereço que se apresenta relacionado a essa pessoa física, uma 

vez que no endereço cadastrado da empresa FOLHA DO BRASIL NEGÓCIOS 

DIGITAIS EIRELI funciona à empresa de contabilidade TCT 

CONTABILIDADE L TOA. 

2. DA SOLICITAÇÃO: 

Desse modo, ainda presente a necessidade de realização da ação 

de busca e apreensão já determinada por Vossa Excelência, identificou-se que 

o administrador do canal FOCO DO BRASIL (FOLHA DO BRASIL NEGÓCIOS 

DIGITAIS --- EIRELI) é ANDERSON AZEVEDO ROSSI. Nesse contexto, 

SOLICITAÇÃO ao juízo pela expedição de novo mandado de busca e 

apreensão, pelos motivos já expostos na decisão anterior de Vossa Excelência, 

para o endereço RUA CARLOS FELIPE SPINDLER. 470, VILA SUIÇA. '. J 
CANELA/RS. · v 

p7 
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Havendo deferimento, solicito também que conste no mandado 

autorização de acesso imediato e exploração do conteúdo dos documentos em 

qualquer suporte (físicos, mídias eletrônicas, servidores computacionais, "em 

nuvem" etc.), que se encontrem nos locais ou em poder das pessoas que ali 

estiverem, propiciando atuação célere e imediata, inclusive já no local em que 

se realiza a ação. 

Brasília, 27 de julho de 2020. 
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INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO 

Trata-se de manifestação da autoridade policial designada nestes 

autos informando que "prossegue nos trabalhos de exploração dos 

materiais apreendidos" e "na realização de outros atos de investigação, 

identificando oportunidades de aprofundamento na compreensão dos 

fatos". 

Informa que essas ações "permitiram identificar um cenário 

indicador da necessidade de realização de busca e apreensão de dados de 

interesse em local relacionado ao administrador do canal FOCO DO 

BRASIL que já se incluía no escopo das ações realizadas em 16 de junho ". 

Pede a expedição de novo mandado de BUSCA e APREENSÃO no 

endereço informado: RUA CARLOS FELIPE SPINDLER, 470, VILA 

SUIÇA, CANELA/RS. 

É o relatório. DECIDO. 

Expeça-se novo mandado de busca e apreensão no endereço 

fornecido pela autoridade policial. 

Cumpra-se. 

Brasília, 27 de julho de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
Documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4DE3-DF43-2C52-D3B5 e senha 6CEE-734B-B46C-D812 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO 

O Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Relator, nos termos dos 

artigos 240 a 250 do Código de Processo Penal e da decisão proferida nos 

autos em epígrafe, 

MANDA 

o Departamento de Polícia Federal - DPF proceder à busca e 

apreensão de documentos, comprovantes bancários, mídias, 

equipamentos de informática e aparelhos de telefonia celular, 

smartphones, tablets e outros dispositivos eletrônicos, bem como de 

quaisquer outros materiais relacionados aos fatos aqui descritos, em 

poder de: 

ANDERSON AZEVEDO ROSSI 

RUA CARLOS FELIPE SPINDLER, 470, VILA SUIÇA, 

CANELA/RS. 

Fica a autoridade policial, desde logo, autorizada a redirecionar os 

varejamentos e as retenções a logradouros alternativos de que 

eventualmente tenham conhecimento, no intuito de não frustrar as 

diligências. 

Autorizo, ainda, o acesso aos documentos e dados armazenados em 

arquivos eletrônicos apreendidos no local de busca, contidos em 

quaisquer dispositivos. 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 77 A0-118E-5470-0A3F e senha 117B-8EBC-473C-C85B 



INQ 4828 / DF 

A autoridade policial responsável pelo cumprimento dos mandados 

deverá evitar a exposição indevida, especialmente no cumprimento da 

medida, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática; 

ficando à seu critério a utilização ou não de uniforme e respectivos 

armamentos necessários a execução da ordem. 

Consigno que o cumprimento da ordem deve ocorrer com estrita 

observância dos arts. 245 e 248 do Código de Processo Penal. 

Cumprida a medida ora determinada, deverá a autoridade policial 

comunicar imediatamente a este Relator. 

DADO E PASSADO na Secretaria do Supremo Tribunal Federal, em 

27 de julho de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://Www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 77 A0-118E-5470-0A3F e senha 117B-8EBC-473C-C85B 
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JEAN CLEBER GARCIA & ADVOGAflOS 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR ALEXANDRE DE 

MORAES Supremo Tribunal Federal 

04/08/2020 19:45 0060361 
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Ref: Proc. nº INQ 4828 

JEAN CLEBER GARCIA, advogado regularmente 

constituído na defesa dos interesses do Senhor Deputado 

Federal DANIEL LUCIO DA SILVEIRA, investigado nos autos do 

inquérito em comente, vem requerer, sua habilitação nos 

autos e, para tanto, faz juntar procuração. 

N. termos 

P. Deferimento 

~ á'lekr .!70/'Ct(l/ 
O,AB/DF 31 .570 
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JEAN CLEBER GARCJ A & ADVOGADOS 

PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: 
DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, brasileiro, casado, Deputado 
Federal, portador da CIRG 133794750 - IFP/RJ e do CPF 
nº 057 .. 009.237-00, com domicíldo na SQN 302 Bloco G 
apartamento 403 - Brasília - DF - CEP 70. 723-070 E
mail: dep.danielsilveira@camara.leg.br 

OUTORGADO: 

PODERES: 

JEAN CLEBER GARCIA FARIAS., brasileiro, solteiro, 
OAB/DF sob o nº 31. 570, com 
no endereço abaixo imprésso 

advogado, inscrito na 
escritório profissional 

Ao qual são conferidós os poderes da cláusula "AD
JUDÍCIA" e "EXTRA JUDICIA", gerais e especiais para o 
foro em geral, podendo o óut6rgado praticar todos os 
atós que visem a defesa dos direitos do Outorgante, em 
juízo ou fora dele, e~ qualquer instância ou Tribunal 
e onde mais com este instrumento se apresentarem, 
podendo, representá-lo(a) junto a Repartições Públicas 
Federais, Estaduais e Municipais, Secretaria da Receita 
Federal, Cartórios, Instâncias, Tribunais e Juizados, 
audiências, receber citações, notificações e 
intimações, requerer, retirar, assinar e apresentar 
doéumentos, adjudicar, concordar, discordar, desistir, 
transigir, contratar, assinar e ratificar quaisquer 
termos e compromissos, enfim, praticar todos os atos 
legais necessários ao fiel cumprimento do presente 
mandato formular pedidos, impetrar ordem de habeas 
corpus, e demais atos que visem a defesa de seus 
interesses, cabendo-lhe ainda substabelecer quando isso 
se ·fizer necessério e mui especialmente representá-lo 
junto a SR/DPF/DF, STJ, e STF, tudo relacionado ao IP 
nº4828/DF - STF e qualquer outro no âmbito dos órgãos 
citados. 

Bra$ília - DF, 16 de junho de 2020. 

~~ nANIÊLLÕciõsii:VEIRA 

-

Jt AN Cl l B[R GARCIA & ADVOGADOS 
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MANSSUR ALONSO FREIRE 

A D V O C A C I A ·: -.e-•- _, -- ----- -- -~ --·--~-. ~ -~- - .. _ -

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL ALEXANDRE DE MORAES, RELATOR DO INQUÉRITO 4.282/DF 

Supremo Tribunal Federal 

05/08/2020 12:33 0060518 

Inquérito nº 4.282/DF l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111 

OTÁVIO OSCAR FAKHOURY, já qualificado nos 

autos em epígrafe, por seus advogados, vem, respeitosamente, perante 

Vossa Excelência, expor e requerer o que segue. 

Na última semana, o Peticionário foi intimado a 

comparecer à Superintendência Regional do Departamento de Polícia, no 

dia 07 de agosto de 2020, para prestar esclarecimentos sobre fatos 

apurados no Inquérito nº 4.228 sob a relatoria de Vossa Excelência. 

Ocorre, entretanto, que na manhã de ontem, dia 03 de agosto de 2020, o 

Peticionário foi informado que tal depoimento teria sido desmarcado. Até 

o momento, não houve remarcação de data para que o depoimento seja 

prestado. 

Para o conhecimento do que está sendo apurado em 

relação ao Peticionário, ele e seus advogados devidamente constituídos 

vêm por meio da presente petição solicitar a Vossa Excelência o acesso 

integral dos autos do referido Inquérito, de modo a garantir seus direitos 

constitucionais e a efetividade da Súmula Vinculante nº 14 deste Tribunal. 

Av. São Valério, 115, Cidade Jardim/ CEP 05603-010 / São Paulo - SP 
- Brasil 
PABX: (55) (11) 3032-6001 / FAX: (55) (11) 3032-3922 
www.manssur.adv.br 
processos@manssuradv.br 
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Setor Comercial Norte, Ediflcio Shopping Ubetl:y Me;. Torre B, Sela 1025. 

Asa Norte. Brasflla. Distrito Federal. CEP 10.712-904. Tel.: 81 99620-S001 
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Como sabido, o Peticionário foi alvo de Busca e 

Apreensão, concretizada no dia 27 de maio do presente ano, cumprida 

tanto em sua residência como escritório, tendo sido apreendidos, para 

inspeção, todos os equipamentos eletrônicos do Peticionário que 

pudessem conter dados - celulares, tablets, pendrives e hard-drives 

(HD's). 

Ocorre que o Peticionário necessita dos documentos, 

planilhas e demais dados gravados nesses HD' s para que possa 

prosseguir normalmente com sua atividade profissional de 

administrador de empresas e de bens pessoais e investidor - , tanto pela 

natureza dessa quanto pelo fato de exercê-la majoritariamente por meio 

do computador. 

Dessa forma, é fundamental que consiga reaver seus 

dados com a maior celeridade possível. Embora o Peticionário já tenda 

solicitado a devolução de seus bens e Vossa Excelência tenha deferido, 

até o momento, não lhe foram devolvidos. 

Diante disso, o Peticionário Pleiteia, novamente, que 

seja realizada a extração dos dados de suas mídias digitais, e que essas 

sejam-lhe entregues, ou, caso inviável, que seja-lhe disponibilizada a 

entrega de cópia idêntica de tais dados, em especial dos contidos em 

HD' s, para que possa continuar a laborar; ademais, que lhe sejam 

devolvidos os itens apreendidos que não mais guardem interesse à 

investigação. Tudo em caráter urgente, dado que já se encontra sem 

acesso a esses há mais de cinquenta dias. 

Av. São Valério, 115, Cidade Jardim/ CEP 05603-010 / São Paulo - SP 
- Brasil 
PABX: (55) (11) 3032-6001 / FAX: (55) (11) 3032-3922 
www.manssur.adv.br 
processos@manssur. adv. br 
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Setor Comercial Norte, Edlficlo Shopping Uberty Mal, Torre B. Sala 1025. 

Asa Norte. Brasília. Disbito Fedet11I. CEP 70.712-904. Tel.: 61 99620-9001 
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Cabe notar que a adoção de tais providências não 

acarretará nenhum prejuízo à investigação, dado que as autoridades 

continuarão de posse de todos os dados extraídos. 

Por fim, o Peticionário reitera sua plena disposição em 

colaborar com as investigações em curso. 

De São Paulo para Brasília, 5 de agosto de 2020. 

Termos em que pede deferimento. 

ANTONIO MANSSUR 

OAB/SP 20.289 

WILLIAM ILIADIS JANSSEN 

OAB/SP 407.043 

Av. São Valério, 115, Cidade Jardim/ CEP 05603-010 / São Paulo - SP 
- Brasil 
PABX: (55} (11) 3032-6001 / FAX: (55) (11) 3032-3922 
www.manssur.adv.br 
processos@manssur.adv.br 

JOÃO VINÍCIUS MANSSUR 

OAB/SP 200.638 

ALONSO FREIRE 

OAB/DF 64.536 
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Setor Comercial Norte, Edlflcio Shopping Uberty M11U, Torre B, Sala 1025. 

Asa Norte. Brasília. Distrito Federal. CEP 70.712-904. Tel.: 81 99620-9001 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC. (A/S) (ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO 

(PETIÇÃO STF Nº 60518/2020) 

Trata-se de pedido formulado por OTÁVIO OSCAR FAKHOURY 

requerendo acesso integral aos autos do inquérito 4828. Informa, ainda, 

que embora já deferida a devolução dos bens, até o momento a 

autoridade policial não o fez; pede novamente que lhe seja 

disponibilizada a entrega de cópia idêntica do material apreendido. 

É a síntese do necessário. 

Nos termos da SV 14, DEFIRO nova vista ao requerente, que já teve 

acesso integral aos autos em 22/06/2020. Diante do caráter sigiloso destes 

autos, a vista deverá ser previamente agendada, após o retorno dos autos 
1 

da Procuradoria-Geral da República, e será realizada através do 
• 1 

fornecimento de cópia digitalizada, com aposição de marca d' água 

identificando o destinatário, que deverá manter o sigilo. 

Com relação ao pedido de devolução de bens (já deferido em 

29/07/2020), encaminhe-se cópia da petição à douta Procuradoria-Geral 

da República para manifestação. 

Brasília, 10 de agosto de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 

Documento assinado digitalmente 

u 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 514D-F1D0-8721-FE18 e senha 1 F39-614A-8E3D-928B 
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Ref: INQ 4828 

CERTIDÃO 
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Certifico que em 24/08 foi remetido para publicação no Diário Oficial o 
despacho de fls. SLt "5' Brasília, 1 ° de setembro de 2020. 
Cristina Yukiko Kusahara r , assessora designada. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, DIGNO 
RELATOR DO INQUÉRITO Nº 4. 828/DF, DA PRIMEIRA TURMA, DO 
COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Inquérito nº 4.828/DF (Processo Físico - Sigiloso) 

URGENTE! 

SÉRGIO FERREIRA DE LIMA JÚNIOR, já 
devidamente qualificado nos autos do processo acima 
referenciado vem, respeitosamente, à presença de Vossa 
Excelência, por intermédio de seu advogado, com 
fundamento nos artigos 1 º, inciso III e 5°, caput, e 
incisos XXXIV, alinea "a", XXXV, LIV e LV da Constituição 
Federal c/c artigo 7°, incisos XIV e XXI, da Lei 8.906/94 
(Estatuto da Advocacia) e artigo 2°, da Resolução STF nº 
687, de 22 de junho de 2020, observando-se ainda a 
suspensão da entrada de público externo no STF em razão 
das medidas de prevenção e combate à disseminação do novo 
coronavirus (COVID-19), promover a juntada do incluso 
substabelecimento, bem como requerer que seja franqueada 
à Defesa Técnica já constituída a vista dos autos em 
cartório, excepcionalmente, para obtenção de cópias 
reprográficas e/ou digitalizadas complementares do 
Inquérito n.º 4.828/DF (fls. 421 e seguintes), inclusive 
mídias e eventuais apensos, para estudo técnico e adoção 
das medidas cabiveis. 

Para respaldar seu pedido, invoca o teor 
da Súmula Vinculante n.º 14, que assim dispõe: "~ . . É 
direito do defensor, no interesse do representado, ter 
acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados 
em procedimento investigatório realizado por órgão com 
competência de polícia judiciária, digam respeito ao 
exercício do direito de defesa ... ". 

O pedido também encontra 
disposto no artigo 7°, incisos XIV e XXI, 
Advocacia, conforme redação dada pela Lei 
12/01/2016, verbis: 

"Art. 7º São direitos 
( . .. ) 

respaldo no 
do Estatuto da 

n. 13. 245 de 

do advogado: 

XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por 
conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de 

SAUS Quadra 01 Bloco N Edificio Terra Brasilis Sala 1401/1403 -Brasília/DF 
Telefones: (61) 3322-2300/3322-2301 (FAX) 

CEP: 70.070-01 O E-mail: bruno@brunorodr.iguesadvocacia.com 
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Bnmo Rt,drig11es Advocacia S / S 

flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos 
ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, 
podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico 
ou digital; 
XXI - assistir a seus clientes investigados durante a 
apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do 
respectivo interrogatório ou depoimento e, 
subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e 
probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou 
indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva 
apuração ... " (Destacamos) 

No mesmo sentido a Constituição Federal 
garante, em seu artigo 5º, inciso XXXIII, que " ... 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 ... H. 

Pelo exposto, invocando os postulados 
constitucionais do DEVIDO PROCESSO LEGAL (artigo 5°, 
inciso LIV, da CF), da AMPLITUDE DE DEFESA (artigo 5°, 
inciso LV, da CF) e, sobretudo o costumeiro bom senso de 
Vossa Excelência, requer seja franqueada à Defesa Técnica 
já devidamente constituída a vista dos autos em cartório, 
excepcionalmente, para obtenção de cópias reprográficas 
e/ou digitalizadas complementares do presente Inquérito 
(fls. 421 e seguintes), inclusive mídias e eventuais 
apensos, para estudo técnico e adoção das medidas 
cabíveis. 

Requer, por oportuno, que todas as intimações e 
publicações, inclusive infomia.ções no sistema de acarpanhamento 
processual do STF, referentes a Sérgio Ferreira de Lima Júnior 
continuem a ser procedidas também em nane do advogado Bruno 
Rcdrigues, OAB/DF 2. 042/A, com endereço no SAUS Quadra 01 Bloco 
"N", Edifício Terra Brasilis salas 1401/1403 Brasília/DF, 
telefones: (61) 3322-2300 e 3322-2301 (FAX), conforme artigo 5°, LV 
da Constituição Federal e artigo 272, §5 º, do Código de 
Processo Civil, sob a forma do artigo 3 ° do Código de 
Processo Penal. 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 

Brasília/DF, 06 de agosto de 2020. 

~~· 
OAB/DF 2.042/A 

SAUS Quadra OI Bloco N Edifício Terra Brasi!is Sala 1403 - Brasília/DF 
Telefones: (61) 3322-2300 / 3322-2301 (FAX) 

CEP: 70.070-010 E-mail: bruno@brunorodriguesadvocacia.com 
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Bruno Rodrig11es _ .LJ.dvocacia S / S 

SUBSTABELECIMENTO 

Pelo presente instrumento, substabeleço, COM 

reserva, aos advogados JOE DA CRUZ BARBOSA, brasileiro, 

casado, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do 

Brasil - Seccional do Distrito Federal sob o n. 35.682 e 

ANDREWS MAGALHÃES KRÕGER GALO, brasileiro, solteiro, 

regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil -

Seccional do Distrito Federal sob o n. 55.942, ambos com 

escritório situado em SAUS Quadra 01, Bloco "N", Edificio 

Terra Brasilis, Salas 1401/1403 - Brasilia/DF, os poderes 

exclusivos e limitados para fazer carga, obter vista dos 

autos para extração de cópias reprográficas e/ou 

digitalizadas, ainda que por meio fotográfico, inclusive 

mídias, que me foram conferidos por SÉRGIO FERREIRA DE 

LIMA JÚNIOR, nos autos do INQ nº 4.828/DF, atualmente em 

trâmite perante a Primeira Turma do colendo Supremo 

Tribunal Federal. 

Brasilia/DF, 06 de agosto de 2020. 

SAUS Quadra 01 Bloco N Edificio Terra Brasilis Salas 1401/1403 -Brasília/DF 
Telefones: (61) 3322-2300 / 3322-2301 (FAX) 

CEP: 70.070-010 e-mail: bnmo@bnmorodriguesadvocacia.com 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC. (A/S )(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO 

Nos termos da SV 14, DEFIRO novo acesso destes autos aos 

advogados regularmente constituídos de SERGIO FERREIRA DE LIMA 

JUNIOR para integral conhecimento das investigações a ele relacionadas. 

Em razão do caráter sigiloso destes autos, a vista deverá ser 

previamente agendada junto ao Gabinete após o retorno dos autos da 

Procuradoria-Geral da República, e será realizada através do 

fornecimento de cópia digitalizada, com aposição de marca d' água 

identificando o destinatário, que deverá manter o sigilo. 

Publique-se. 

Brasília, 10 de agosto de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F980-6CDC-A411-21 EB e senha A784-8181-77AE-5832 
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Supremo tJ'ri6una{Peáera{ 

Ref: INQ 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que em 12/08 foi remetido para publicação no Diário Oficial o 
despacho de fls. ssD F . Brasília, 1 ° de setembro de 2020. 
Cristina Yukiko Kusahara \1 . , assessora designada. 



~/ . ' 
lvl&JB 

A D V (J í; :\ U O '.'l A S .':l f) C l A IJ (J \ 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES 

DD. RELATOR E SUPERVISOR DO INQUÉRITO ORIGINÁRIO SOB N. 4.828/STF 

Supremo Tribunal Federal 

07/07/2020 17:09 0052712 
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ALINE SLEUTJES, Deputada Federal devidamente 

qualificada nos autos do Inquérito Originário sob n. 4.828/STF, vem à presença desse d. 

Relator, por seus procuradores que ao final subscrevem, opor, com fundamento nos arts. 

619 e 620, do CPP, e.e. art. 1.022, do CPC 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

(COM EFEITOS INFRINGENTES) 

em face da r. decisão que indeferiu a questão de ordem 

proposta, para ver sanada singela omissão, quanto ao pedido de remessa da QO ao 

Plenário, para fins de reconhecimento da ilegalidade da quebra de sigilo bancário e fiscal 

com fundamento exclusivo em notícia de internet: 

01. A embargante propôs, na forma da regra do art. 21, 

III, do RI/STF, questão de ordem visando: (a) em sede liminar, o sobrestamento dar. 

decisão desse d. Relator, que deferiu a quebra de sigilo bancário e fiscal da investigada e; 

(b) no mérito, a remessa da questão de ordem ao colegiado, para fins de 

reconhecimento da ilegalidade de decisão que excepciona direitos fundamentais da 

embargante exclusivamente com fundamento em reportagem de internet. 

Rua Comendador Macedo, 39, CJ 11 - CEP 80.060-030 - Centro, Curii:rba/i'R 
Fone: (41) 3222-9252 
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02. Esse d. Relator analisou apenas o pedido de 

urgência, indeferindo-o sob o fundamento de ser "imprescindível o deferimento das diligências, 

inclusive com rifastamento excepcional de garantias individuais''. 

03. Nada se disse, porém, quanto ao pedido expresso de 

remessa da "questão de ordem ao Plenário, para fins de reconhecimento da ilegalidade da r. decisão, 

dado estar fundamentada, em relação à Aline S leutfes, apenas e tão somente em reportagem de internet." 

04. Nesse sentido, há uma singela omissão na r. decisão 

desse d. Relator, a qual se requer seja sanada, com deferimento do pedido formulado, para 

que o Plenário desse e. STF se debruce a respeito da tese de manifesta ilegalidade de 

quebra de sigilo bancário e fiscal fundada em base empírica inidônea. 

ISTO POSTO, 

requer se digne esse d. Relator em receber os presentes 

embargos, declarando a r. decisão e, ao imprimir efeitos infringentes aos embargos, 

remeta a questão de ordem ao Plenário. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Curitiba, 7 de Julho de 2020 

BRUNO MILANEZ 

OAB/PR 48.165 
ANA PAULA KOSAK 

OAB/PR 84.955 

Rua Comendador fv'iacedo, 39, CJ 11 - CEP 80.060-030 - Centro, Curitiba/PR 
Fone: {41) 3222-9252 

·--...... '. 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DECISÃO 

Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que indeferiu o 

pedido de suspensão dos efeitos da decisão de fls. 185-206, 

especificamente na parte em que autoriza a quebra de sigilo bancário e 

fiscal da requerente. 

Sustenta a embargante, em síntese, que "há uma singela omissão na r. 
decisão desse d. Relator, a qual se requer seja sanada, com deferimento do pedido 
formulado, para que o Plenário desse e. STF se debruce a respeito da tese da 
manifesta ilegalidade de quebra de sigilo bancário e fiscal fundada em base 
empírica inidônea 11

• 

É o relatório. Decido. 

Não prosperam as irresignações da embargante. De acordo com o 

estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos 

de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição 

ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do 

RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, 
dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 

Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; 

omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecidos 

algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no 

acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a 

fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições 

inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a 

atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do 

provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho 

anteriormente adotado. 

No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas 

deficiências. Na decisão embargada foi expressamente consignado: 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1158-C 1 B1-0FD3-21D3 e senha 71 E2-188F-AA 17-8203 



INQ 4828 / DF 

Na análise da peça ministerial, fica clara a presença de 

indícios suficientes a autorizar o deferimento da quebra de 

sigilo bancário e fiscal, especialmente quando considerada de 

forma sistêmica a atuação dos vários núcleos interligados da 

associação, nos termos dos itens III, IY, V e VI da referida 

manifestação. 

Em face desses indícios apresentados, toma-se 

imprescindível o deferimento das diligências, inclusive com 

afastamento excepcional de garantias individuais que não 

podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da 

prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para 

afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal 

por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro 

Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rei. Min. CELSO DE 

MELLO, Primeira Turma, DJ, 24-6-1994), razão pela qual não 

merece prosperar o presente requerimento. 

Ao contrário, o que existe é a invocação de fundamentos já 

esgotados na decisão recorrida que, a pretexto de buscar sanar omissão, 

traduz mero inconformismo com a conclusão adotada (RHC 122.806 ED, 

Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11.3.2015; HC 

112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 

de 11.3.2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 

Segunda Turma, DJe de 1º.3.2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rei. Min. 

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4.3.2016; RHC 114.739 ED, 

Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30.4.2013). 

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração. 

Publique-se. 

Brasília, 3 de agosto de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
Documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1158-C1 B1-0FD3-21 D3 e senha 71 E2-188F-AA 17-8203 
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Supremo <Tri6una[ Peáera[ 

Ref: INQ 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que em 03/08 foi remetido para publicação no Diário Oficial o 
despacho de fls. 5SL\ . Brasília, 1 ° de setembro de 2020. 
Cristina Yukiko Kusahara ~;í\í , assessora designada. 



MENDES E NAGIB 
A D V O G A D O 1 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES 

D. D. RELATOR DOS AUTOS DO INQUÉRITO Nº 4.828 

Supremo Tribunal Federal 

17/08/2020 19:04 0064969 

l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111 

BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI, já qualificada 

nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, arguir e requerer o que segue. 

1. Em 20/07/2020, foi proferida decisão que deferiu novo 

acesso aos autos à peticionante, por meio de seus advogados regularmente 

constituídos, para "integral conhecimento das investigações a ela 

relacionadas". O causídico subscritor Romulo M. Nagib foi intimado por 

whatsapp da decisão em 21/07/2020 (anexo). 

2. Na mesma decisão, consta a informação de que, em razão 

do caráter sigiloso dos autos, a vista "deverá ser previamente agendada 

junto ao Gabinete após o retorno dos autos da Procuradoria-Geral da 

República". 

3. No entanto, até a presente data (17/08/2020), não foi 

possível o agendamento para retirada das cópias. Orientado pelo Gabinete 

do Ministro Relator, o causídico encaminhou e-mail, na data de 3 de agosto 

deste ano, requerendo fosse expedida certidão informando a 

impossibilidade de acesso aos autos por estarem estes na Procuradoria

Geral da República (anexo). 

4. Posteriormente, após sucessivos contatos telefônicos do 

causídico com o Gabinete, foi-lhe passada outra orientação, para que 

peticionasse nos autos o pedido de certidão. 

SHN, quadra 01, bloco A, sala 1418, Ed. Le Quartier, Brasilia-DF, CEP: 70701-000 
(61) 3033-1007 contato@mendesenagib.adv.br 

mendesenagib.adv. br 



MENDES E NAGIB 
ADVOGA005 

5. Diante disso, requer a peticionante seja expedida certidão 

informando que, até a presente data, não foi possível o acesso ao 

inquérito deferido na decisão anexa. 

6. Por oportuno, a peticionante reitera que todas as futuras 

intimações sejam feitas em nome de seu advogado Romulo M. Nagib, 

OAB/DF 19.015, sob pena de nulidade. 

Termos em que 

Pede deferimento. 

Brasília, 17 de agosto de 2020. 

Romulo M. Nagib 

OAB/DF 19.015 

Gustavo Mendes 

OAB/DF 45.233 

SHN, quadra 01, bloco A, sala 1418, Ed. Le Quartier, Brasilia-DF, CEP: 70701-000 
(61) 3033-1007 contato@mendesenagib.adv.br 

mendesenagib.adv. br 
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INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(.A/S)(ES) 

PROC.(.A/s)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO 

Nos termos da SV 14, DEFIRO novo acesso destes autos aos 

advogados regularmente constituídos de BEATRIZ KICIS TORRENTS 

DE SORDI para integral conhecimento das investigações a ela 

relacionadas. Anoto que o acesso já foi anteriormente franqueado aos 

advogados em decisão de 10/07/2020, quando foram obtidas cópias 

integrais da investigação. 

Em razão do caráter sigiloso destes autos, a vista deverá ser 

previamente agendada junto ao Gabinete após o retomo dos autos da 
1 

Procuradoria-Geral da República, e será realizada através do 

fornecimento de cópia digitalizada, com aposição de marca d' água 

identificando o destinatário, que deverá manter o sigilo. 

Providencie-se imediatamente a intimação dos advogados, inclusive 

por meios eletrônicos. 

Publique-se. 

Brasília, 20 de julho de 2020. 

Ministro ALEXANDRE dE MORAES 

Relator 
documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/auteniicacao/autenticarDocumento.asp sob o código BD8F-A56E-7790-56F9 e senha 1E10-5110-66BF-68FD 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO 

Manifesta-se Bia Kicis Torrents de Sordi pleiteando a expedição de 

certidão informando a impossibilidade de acesso aos autos, urna vez que 

se encontram na Procuradoria-Geral da República. 

É o breve relato dos fatos. 

Em 20 de julho de 2020 foi deferida nova vista dos autos aos 

advogados regularmente constituídos da requerente, nos termos da SV 

14, a ser realizada no gabinete, após o retorno dos autos da Procuradoria

Geral da República. 

Assim que os autos retornarem ao gabinete, essa decisão será 

cumprida imediatamente. 

DEFIRO a expedição da certidão solicitada pela requerente. 

Providencie-se a intimação dos advogados, inclusive por meios 

eletrônicos. 

Publique-se. 

Brasília, 25 de agosto de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7DFE-7132-62A0-0AE6 e senha AE11-438E-BA07-FC7A 



Supremo Tri6una(Peáeraf 

Ref: INQ 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que em 26/08 o advogado regularmente constituído foi intimado 
por via eletrônica do despacho de fls. -ss-<l Brasília, 1° de 

1 

,( 

setembro de 2020. Cristina Yukiko Kusahara ~ , assessora 
designada. 
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a'1 ADVOCACIA TOLEDO 
• , ASSIS TOLEDO & VILHENA TOLEDO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, 

DIGNÍSSIMO RELATOR - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Referência: Inquérito 4828/DF 

Supremo Tribunal Federal sTF01911a1 

19/08/2020 14:39 0065794 

l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111 

Luís FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, devidamente qualificado no 

expediente em epígrafe, vem a Vossa Excelência, por seus Advogados, com tradicional 

consideração, requerer atualização das cópias a partir da fl. 420. 

Pede deferimento. -L fasília, 18 de agosto de 2020. 

~~ '\f Q1;vV-

Eduardo de Vilhena Toledo 

OAB/DF nº 11.830 

Marcus Vinícius de C. Figueiredo 

OAB/DF nº 20.931 

José Francisco Fischinger 

OAB/DF nº 48.277 

Lucas Resende Fraga 

OAB/DF nº 50.028 

Vanessa Vitória Oliveira 

OAB/DF nº 61.318 

SAS Qd. 01, Bloco N, Lotes 01/02, Edifício Terra Brasilis, Salas 1301 a 1304, Brasília - DF - CEP 70070-941 
Tel.: 61 3323-5260 e Fax: 61 3321-0131 e-mail: toledo@advocaciatoledo_adv_br 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO 

Nos termos da SV 14, DEFIRO novo acesso destes autos aos 

advogados regularmente constituídos de LUIS FELIPE BELMONTE DOS 

SANTOS para integral conhecimento das investigações a ele relacionadas. 

Em razão do caráter sigiloso destes autos, a vista deverá ser 

previamente agendada junto ao Gabinete após o retorno dos autos da 

Procuradoria-Geral da República, e será realizada através do 

fornecimento de cópia digitalizada, com aposição de marca d' água 

identificando o destinatário, que deverá manter o sigilo. 

Providencie-se a intimação dos advogados, inclusive por meios 

eletrônicos. 

Publique-se. 

Brasília, 25 de agosto de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3647-43BC-BC67-0464 e senha A6F2-41F4-128F-189E 



Supremo 'l'ri6una( Petkra( 

Ref: INQ 4828 

CERTIDÃO 

,i 

Certifico que em 26/08 o advogado regularmente constituído foi intimado 
por via eletrônica do despacho de fls. ç0 ~ . Brasília, 1 ° de 
setembro de 2020. Cristina Yukiko Kusahara "<(~ , assessora 

,; designada. 1 

f •• • 1 



EXCELENTÍSSIMO MINISTRO RELATOR ALEXANDRE DE MORAES -

EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Ref. Inq.: 4828/2020 

Supremo Tribunal Feder;1! 

20/08/2020 14:40 0066221 

I IIIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIII IIII 

DANIEL LUCIO DA SILVEIRA, já qualificado nos autos do 

inquérito acima epigrafado vem, por seus advogados devidamente 

constituídos, nos termos do incluso instrumento de mandato, dizer, para 

após requerer, o que segue. 

Conforme informação prestada pela Polícia Federal, já foi concluída 

a perícia nos objetos apreendidos na denominada operação "Luma", nos 

autos do presente inquérito, estando os bens à disposição do investigado. 

Sendo assim, requer se digne este Douto Ministro Relator a 

proceder à determinação da devolução dos pertences do investigado 

(celulares e HD's) já periciados na operação supracitada. 

Lhoren Andrade 

OAB/RJ 213.390 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Petrópolis, 19 de agosto de 2020. 

Octavio S. C. PAULA 
:1: 

OAB/RJ183.457: ~ 

' '-~ ' . 

,·. ~ ' : 
t '< 

í. 

!':· . 



PROCURAÇÃO 

DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, brasileiro, casado, Deputado Federal, 

portador da cédula de identidade n.0 1337.9475-0, inscrito no CPF sob o n.0 

057.009.237-00, com endereço no Gabinete 403, Anexo IV, Câmara dos 

Deputados, Brasília - DF, CEP: 70160-900, nomeia e constitui seus 

bastantes procuradores os advogados OCTA VIO SAMPAIO DA COSTA 

DE PAULA, brasileiro, inscrito na OAB/RJ sob o n.º 183.457, e LHOREN 

KAROLINE LUCAS DE ANDRADE, brasileira, inscrita na OAB/RJ sob o 

n.º 213.390, ambos com escritório na Cidade de Petrópolis à Rua Alencar 

Lima, nº 35, sala 610, conferindo-lhes poderes da cláusula extra e ad judicia, 

podendo os Outorgados representar, ativa ou passivamente o Outorgante 

e def.ender seus direitos, perante qualquer Juízo, Instância e Tribunal e, 

junto a qualquer Repartição Pública, Autárquica ou Particular, requerer 

certidões, retirar/receber quaisquer documentos expedidos, assinar 

termos, transigir, desistir, firmar acordos, impugnar cálculos e tudo o mais, 

receber, dar quitação, variar ação, requerer medidas preparatórias ou 

preventivas, interpor recursos, substabelecer e, tudo praticar para o fiel 

desempenho deste mandato. 

Petrópolis, 10 de agosto de 2020. 

' ' '· 
' 

. ( 

l 
:i ' ,, 
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INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DECISÃO 

(petição STF nº 66221/2020) 

Trata-se de pedido de restituição de bens apreendidos formulado 

por DANIEL LUCIO DA SILVEIRA. 

É o relatório. Decido. 

DEFIRO o pedido de restituição dos bens, condicionado ao 

encerramento das diligências que necessitem do material apreendido e 

liberação pela autoridade policial. 

Fica autorizada ao requerente, desde logo, a possibilidade de 

espelhamento do material para uso pessoal, a ser realizado pela 

autoridade policial responsável. 

Intime-se. 

Brasília, 25 de agosto de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
Documento assinado digitalmente 

Do.cumento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
httrJ://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8330-8554-A9D7-3F52 e senha 620C-ECA5-6371-6F98 
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Supremo <Tri6una{ Peáera{ 

Ref: INQ 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que em 26/08 o advogado regularmente constituído foi intimado ,,-

por via eletrônica do despacho de fls. t;_f_o':> Brasília, 1° de 
setembro de 2020. Cristina Yukiko Kusahara 1f4 , assessora 
designada. 



EXCELENTISSIMO MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Supremo Tribunal Federal s1Fo1g1ta1 

20/08/2020 13:50 0066183 

l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111 

INQUERITO Nº 4828/DF 

GERALDO JUNIO DO AMARAL, já devidamente qualificado nos 
autos, vem requerer, através do advogado adiante assinado, procuração anexa, 
que toda e qualquer intimação ou informação do presente inquérito seja feita 
através do meio eletrônico whatsapp (31) 99340-7443 ou do e-mail 
adv. cossich@gmail.com. 

Requer também, vista integral do presente inquérito nos termos 
da Sumula Vinculante nº 14. 

Termos em que pede deferimento, 

De Contagem para Brasília, 19 de agosto de 2020. 



PROCURAÇÃO 

Outorgante: GERALDO JUNIO DO AMARAL, brasileiro, casado, deputado federal, 
inscrito no CPF sob o nº 075.540.496-31 e CI nº MG -14.014.371, e-mail 
dep.junioamaral@camara.leg.br, com endereço profissional Gabinete 302 -Anexó IV -
Câmara dos Deputados, CEP 70160-900; 

Outorgado: CAIO SILVA COSSICH, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na 
OAB/MG sob o número 188.426, com endereço à Rua Monsenhor Bicalho, nº 1082, 
Bairro Eldorado, Contagem-MO, CEP 32310-220. 

Poderes: Confere amplos, gerais e ilimitados poderes para o foro em geral, com a cláusula 
"adjudicia" e "extra judicia" a fim de que, em conjunto ou separadamente, possa realizar 
todos os atos que se fizerem necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato, 
especialmente para acompanhar o inquérito nº 4828/DF perante o Supremo 
Tribunal Federal, com poderes especiais para: propor quaisquer ações, defender-me 
(nos) nas que (me) (nos) forem propostas, cíveis ou penais, reconvir, promover quaisquer 
medidas cautelares, recorrer em qualquer instância ou tribunal, arrolar, inquirir, 
contraditar e recusar testemunhas, produzir provas, arrazoar processos, requerer vistas 
dos mesmos, solicitar cópia de processo administrativo, requerer laudos, avaliações e 
perícias, bem como argüir suspeição, falsidade e exceção, transigir, firmar compromissos, 
perante qualquer juízo, instância ou tribunal, repartição pública e órgãos da administração 
pública, direta ou indireta, federal, estadual e municipal, autarquia ou entidade 
paraestatal, propondo ação competente em que o(s) outorgante(s) seja(m) autor(es) e 
defendendo-o(s), na condição de réu(s) bem como substabelecer a presente com ou sem 
reserva de poderes se assim lhe convier, dando tudo por bom, firme e valioso. 

Brasília, 14 de julho de 2020. 

~ 
GERALDO JUNIO DO AMARAL 
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MINAS GERAIS 

CERTIDÃO 

O Diretor Secretário Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de 
Minas Gerais, CERTIFICA que o Dr. CAIO SILVA COSSICH encontra-se 
regularmente inscrito nesta Seccional com inscrição definitiva, sob o nº 
188.462, desde 22/07/2020. CERTIFICA que esteve inscrito com 
inscrição definitiva sob o nº 188.462, no período de 25/07/2018 a 
28/02/2019, quando sua inscrição foi Cancelada a pedido. 
CERTIFICA que o referido advogado encontra-se em pleno gozo de suas 
prerrogativas profissionais, inclusive com livre acesso aos prédios dos 
Fóruns e Tribunais. Não foi punido disciplinarmente nesta Seccional até a 
presente data. 

Esta certidão foi expedida exclusivamente para fins de comprovação. 

Adriano Cardoso da Silva 
Diretor Secretário Geral da OAB/MG 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na 

Internet, no endereço http:/ /www.oabmg.org.br/verificacertidao 

Emitida ás 14:03:41 do dia 2210112020 

Válida até: 21/08/2020 

Código de controle da certidão: 91328912 

Rua AI bita, 260 - Cruzeiro - Belo Horizonte/MG - CEP 30310-160 
(31)2102-5800 - secretariageral@oabmg.org.br - wwww.oabmg.org.br 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO 

Nos termos da SV 14, DEFIRO novo acesso destes autos aos 

advogados regularmente constituídos de GERALDO JUNIO DO 

AMARAL para integral conhecimento das investigações a ele 

relacionadas. 

Em razão do caráter sigiloso destes autos, a vista deverá ser 

previamente agendada junto ao Gabinete após o retorno dos autos da 

Procuradoria-Geral da República, e será realizada através do 

fornecimento de cópia digitalizada, com aposição de marca d' água 

identificando o destinatário, que deverá manter o sigilo. 

Providencie-se a intimação dos advogados, inclusive por meios 

eletrônicos. 

Publique-se. 

Brasília, 25 de agosto de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0469-A19C-2D0A-9CFF e senha 327B-CD47-95E7-B37B 
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Supremo <J'ri6una{ Peáera{ 

Ref: INQ 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que em 26/08 o advogado regularmente constituído foi intimado 
por via eletrônica do despacho de fls. S"i 1 tJ:t Brasília, 1° de 
setembro de 2020. Cristina Yukiko Kusahara ~ , assessora 
designada. 
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\ ,, l MENDES E NAGlB 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES 

D. D. RELATOR DOS AUTOS DO INQUÉRITO Nº 4828 

Supremo Tribunal Federal 

25/08/2020 09:22 0067651 

l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111 

BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI, já qualificada, 

vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, neste ato 

representado por seus procuradores, requerer a juntada do 

substabelecimento anexo. 

Termos em que 

Pede deferimento. 

Brasília, 24 de agosto de 2020. 

Romulo M. Nagib 

OAB/DF 19.015 

Gustavo Mendes 

OAB/DF 45.233 

SHN, quadra 01, bloco A, sala 1418, Ed. Le Quartier, Brasília-DF, CEP: 70701-000 
(61) 3033-1007 contato{ív,mendesenagib.adv. br 

mendesenagib.adv.br 
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MENDES E NAGlB 
APVPCiA. {)5 

SUBSTABELECIMENTO 

Pelo presente instrumento, ROMULO MARTINS NAGIB, advogado 

inscrito na OAB/DF de nº 19.015, substabelece com reservas de poderes 

ao advogado HUGO GUEIROS BERNARDES FILHO, OAB/DF 4.144, 

brasileiro, advogado, os poderes que foram concedidos por BEATRIZ 

KICIS TORRENTS DE SORDI, nos autos do inquérito nº 4.828, sob 

relataria do Ministro Alexandre de Moraes, que tramita perante o Supremo 

Tribunal Federal. 

Brasília, 24 de agosto de 2020. 

Romulo M. Nagib 

OAB/DF 19.015 

SHN, quadra 1, bloco A, Ed. Le Quartier, sala 1418, Brasília-DF, CEP: 70701-000 
(61) 3033-1007 contato@rnendesenagib.adv.br 

mendesenagib.adv. br 



Supremo <Tri6una{ Pe<Íera{ 

Ref: lnq 4828 

TERMO DE JUNTADA 

Certifico que nesta data fiz a juntada da petição STF nº 68836/2020. 
Brasília, 8 de setembro de 2020. Cristina Yukiko Kusahara ~ , 
assessora designada. · 



Supremo Tribunal Federal srF01911a1 

27/08/2020 16:27 0068836 

l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lll/111111111 

EXMO. SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES DO 
..•..•... . •...•••.••.•....... ········•.•···-··.•.y, 

SUPREMO TRIBUNAL RELATOR DO :INQUÉRITO 482~ 

SARA FERNANDA GIROMINI, vem por 

intermédio de seu advogado requerer a V.Exa., a expedição de 

CERTIDÃO, certificando a data que o a PGR fez carga dos autos, e 

o período que estes se encontram em seu poder. 

Requer ainda a V.Exa., a restituição dos 

objetos apreendidos no presente inquérito, uma vez que a ré foi 

presa em 15 de junho de 2020 e já se passam mais de 60 (sessenta 

dias) sem uma definição do seu caso. 

Outro ponto a se esclarecer é que, em 

decisão de 27 de maio de 2020, V.Exa., determinou a remessa 

dos autos a PGR para apurar os crimes de INJÚRIA, AMEAÇA e a 

LEI DE SEGURANÇA NACIONAL, este processo foi encaminhado ao 

JUIZ NATURAL que é a JUSTIÇA FEDERAL, onde também o 

PROCURADOR com atribuições para o caso tomou ciência dos 

documentos, inclusive oferecendo denúncia. 

Neste sentido, ante a prova colidida nos 

documentos juntados, o Magistrado concluiu não haver crime 



contra a LEI DE SEGURANÇA NACIONAL e com esta decisão o 

mesmo se torna prevento para os demais processos da 

INVESTIGADA, inclusive o presente inquérito. 

Ante o exposto, requer a REVOGAÇÃO 

DA DECISÃO que determinou as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS 

DA PRISÃO, com relação a SARA FERNANDA GIROMINI, haja vista 

já esta respondendo pelos mesmos fatos a qual é investigada na 

JUSTIÇA FEDERAL, inclusive com DENÚNCIA já recebida, onde se 

constatou não HAVER CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. 

Diante de todo o exposto, requer a 

V.EXA., a CERTIDÃO informando quando os autos foram 

encaminhados a PGR e o período que lá se encontram. 

Requer ainda a devolução dos objetos 

apreendidos e o arquivamento do INQUÉRITO 4828, haja vista a 

determinação de V.Exa., no INQUERITO 4781 e a DENÚNCIA E A 

DECISÃO DO JUIZ DA 15!. VARA FEDERAL ANEXAS. 

Brasília, 27 de agosto de 2020. 

OAB-DF 9.897 
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INQU~illTO 4.781 DISTRITO FEDERAL 

ltELATOR 
AVTOR(A/S)(ES) 
Aov.(.VS) 

: MIN, ALEXANDRE DE MORAIS 

:Soe SIGILO 

:SOl!SICILO 

D!CISÃO 

trata-se de inquérito wtauradg pela Portaria GP n. 69, de 14 de 
março de 2019, do Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente, nos termos 
do art. 43; do Regimertto Intemó desta CORTE, para o qual fui designado 
para a condução, considerando a existência de llOtícias íratJduJenf!ts (/nke 
news), denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de 

anímus caluniandi, diffiimandí ou injuriandi, que .atingem a 
honorabilidade e a segurança do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de 

seus membros e familiares. 
Em 26/05/2fr1.0, após a vinda de Inúmeras provas e laudos periciaís, 

todos e~ 11pontando para a real possibilidade de exi,stênda dé uma 
associação criminosa, denominada nos depoimentos de diversos 
patlamentare; romo ;,Gabinete do Ódio", dedicada à disseminação de 

notíáas falsas, ataques ofensivos a diVet'SllS pessoas, às autoridades e às 
Instituições, dentre elas o SUPRÉMO TRIBUNAL FEDERAL, com 
flagrante conteúdo de ódio, subversão cfa ordem e incentivo à quebra da 
normalidade institucional e democrática, determinei a busca e apreensão 
de computadores, "tablets", celulares e outros dispositivos eletrônicos, 
bem COtt\O de qiµusquer outros materiais relacionados à dlssemínação das 
aludidas me:nsagens ofensivas e ameaçadoras, em poder de ALLAN 
LOPES DOS SANTOS (RG 127116010, CPF 099.006.807-23), BERNARDO 
PIRES KUSTER (RG 04039658305, CPF 057.385.519-66), EDSON PIRES 
SALOMÃO (CPF 163.396.878-22), flDUARDO PAPRIS PORTELLA (CPF 
089.0S2,759·l~), ENZO Ll!ONARDO SUZJ MOMl!NTI (RG 36.033,22H), 
MARCEi.O STAOilN (CPF 011.17i.171-11), MARCOS DOMINGUEZ 
BÉLLJZIA (RG 1;156444711, CPF 103.740.068-22), RAFAEL MORENO 
(CPF 359.912.878-00), PAULO GONÇALVES BEZERRA (CPF 797.155.677-
20), RODRIGO BARBOSA RIBEIRO (CPF 387.194.378-97), SARA 
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FERNANDA GIROMINl (CPF 416.982,998-00), EDGARD GOMES 

CORONA (RG 58860575, CPF 000.846.408-12), WClANO HANG (CPF 
516.814.479-91), OfAVIO OSCAR FAI<HOURY (RG 18885859, CPF 
11Hl09.508-52), REYNALDO BIANCHI JUNIOR (CPF 797.008.027-87) e 

WINSTON ROORIGUF.S LIMA (CPF 7:59.696.-027-'87), bem (timo o 
bloqueio de contas em redes sociais, tais como "Facebook", 'Twitter" e 
''lns~gram", dos referidos investigados, C()m o objetivo da interrupção 
dos .discursos com conteúdõ de ódio, ~bversão da ordem e incentivo à 

quebra da normaiidade institucional e demQcrática, além de tlmbém ter 

detemiinado as suas oitivas pela Polícia .Federal, no prazo máximo de 10 

(dez)dias. 
Sobreveio, então, na data de hoje, notícia de que a investigada SARA 

FERNANDAGIROMIN~ por meio das redes $OCiais f'lwitter"), passou a 
atacar, frontalmente, Ministros desta SUPREMA CORTE, inclusive este 
Relator, por meio .de diversas ameaças e ofensas à honra, além de se 
extrair das suas manifestações midiáticas a prática, em tese; de crimes 
previstos na Lei de Segurança Nacional. 

É o relatório. 

DEaDO. 
As manifestações de SARA :FERNANDA GIROMINI, por meio das 

redes sóciais, revelam-se gravíssimas, pois, não só atingem a 

honorabilidade e constituem ameaça ilegal à segurança dos Ministros do 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, especialmente deste Relator, como se 
revestem de claro intuito visando a impedir o exercício da judicatura, 
notadamente a independência do Poder Judiciário e a manutenção do 
Estado de. Diteíto. 

Em imagem compartilhada com o título Alvo de operaçi/0, Sara Wintu 
chama .Altx11nàrt de MorlltB de • COIIRl'dt", a referida investigada escreveu1 

CHAMEI DI! fdp e affilrllb@adatambêm. 

Pot sua vez, em diversos perfis do 'Twltter", a e~emplo do Deputado 

Federal Alexandre Frota (@àlefrota77) e tio ''Gente de Mal" 
(@gelitedemal), loi divulgado um vldeo onde SARA FERNANDA 

2 
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GIROMlNI proferiu diversas ofensas e ameaças: 

Eles não vôo me calar, de manclra nenhuma. Pelo 

:contrário, eu sou uma pessoa extremamente resiliente. Pois 

agora, meu. .. e não é que ele mora em São Paulo? Porqui! se 
tstiv~• aqti/ eu já esiaria na porta da casa dele convidando ele 
para "trocar soco" comigo. Juro por Deus, essa é a minha 
vontade. Bu queria trocar soco com ~ "filha da puta" desse 
"arrombado"! Irtfélizmente não posso, mas eu queria. l!le mora 
lá em São Paulo, né? Pois você me aguarde, Alexandte de 
Morares. O senhor num:a mais vai ter paz na vida do senhor! A 
gente vai infernizai' .à tua vida. A gente vai descobrir os lugares 
que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são as 
empregadas domésticas que trabalham pro senhor. A gente· vai 
descobrir tudo da sua vida ... ah! o senhor "pedir para sair'': Hoje 
o senhor tomou a pior decisão da vida do senhor. Foi a pior 
dec;isão que você tomou, a pior. 

Como lembrado pelo Min. LUIZ FUX (M.S 34,493 AgPJBA, Prl.melra 
Turma, DJe de 16/1)5/2019), as liberdades constitucionais encontram-$!! 

c<mdiâonadas à adequação do individuo à ordem jurídica da 
comunidade global: 

Mais: é essa mesma ratio .essendi que admite a imposição 
de restrições razoáveis, aquelas vocacionadas à hannonizaçào 
dos. interesses individuais rumo à satisfação do interesse 
comum. No valioso esc:ólio de Robert Alexy, .é .impossível a 
existênóa de um "egtado global de li'1trdade" não apenas em 
função dos choques entre direitos subjetivos e a>mpetênctas 
qile condicionam a sua existência, mas ainda em função de 
inúmeras caractertsticas presentes na organização estatal e na 
soóedade (ALEXY, Robert. Ttoria dos direitos fimdammtais. São 
Paulo: Malheiros; 2008, p. 379). 
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A experiência do direito .coutplll'ado também é adeq~da 
ao deslinde da controvérsla. No julgamento do célebre Caso 
Lüth (BverfG'E 7, 198 - 230), a Çorie Constitucforud alemã, além 
de estabelecer que o direito à hberdade,de expteS$ão é "a 1Ntst ,le. 
toda e qualquer liberdade pqr nce/lncia #, estabeleceu lil!IÍ!es, 

ressaltilhdo que o direito à "liberd11de ik_· ~ressão 11io ,x,tle si 
impor, se interesses dignos de prot,rlo de outmn e de gr/lli 

hitrirquíeo $uptrior forem violad09 por í11tmlí4i/(o do atftfcio dll 
líberdatle de expressão .. Para se verificar II pt,sença ti.e Jois intemsts 
mais importantes, tem-se· que analisllr todllS as .citcun6t8nciaS do 
C/1$0". 

Na mesma lmha, ao julgar a AO 1.390/PB, ReL Min, DIAS TOFFOI.I, 
Tribúnal Pleno; DJe de 30/08/2011, restou assentado que ''embora seja livre 
11 manifestação de penSlimento, tal direito 1160 é tibso/1110. Ao contrário, endJntra 
limites em órltros dimtos também esscncinís 1111ra a concrtifZ(lf4o diz dignídiide 
da p~Sl)Q humana: 11 honra, a intimidade, a privacidade e o direito â imagem.• 

Sob esse prlsma, uão há 11egar que mesmo uma libetdade 
prefen!nàai como a de expressão, pode ser limitada em uma atividade 
de pondénçlo, sobretudo quando o seu modo de exteriomação 
.redunde em um menoscabo de outro principio prioritário segundo 0 

guicbo da Constituição (regime democrátiro ou independência dos 
Poderes) ou mesmo quando há a notícia de possíveis atos que podem 
lesar ou expor a perigo de lesão a democracia. Não se trata de censurar 
qulllquer cidadio, independente do cargo que exerce ou do stiltus que 
possui. Mas, sim, de sindicar eventual abuso no exercido do direito 
fundamental à liberdade de expressão . 

. Os direitos e garanli~s individuais, portanto, não podem set 
utilizados c:omo um vtrdndeiro tscudo protttivo da prática de atividades , 
ilíd'-s,, tampouco ~mo argumento para afastamento au .diminuição da / 
responsabilldiide crvil, tributária ou penlll por .atos criminosos íb . 
de des~peito a um verdadeiro Estado de Direito (ttc 70_81~:;'sP, ";; 
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Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ çle 24/6/1994), pois, como 
ensinado por DUGUIT (Fundamentos do direito. São Paulo: Ícone Editora, 
1996, p.11 ess;): 

A norma de direito, por um lado, impõe a todos o .respeito 
aos direitos de c:ada um, e em contrapartida, determina uma 
limitàção sobre os dfreitos individuais, pata assegurar a 
proteção aos direitos gerai$, 

Sendo assim, a despeito. de se .garàntir a pli,ta liberdade d!! 

-expressão, em certos casos, como ocorreµ com as manifestações de SARA 
FERNANDA GIROMINI, por meio das redes sociais, o Poder Judiciário 
não pode silenciar diante de inúmeras ofensas gravíssimas, inclúSive 
contra a integridade física de Ministros do SUPREMO TRIBUNAL 
FJIDERAL, especialmente quando iais o~ têm origem em pessoa 
(prlndpal porta--voz do grupo "300 do Brasil"). que jií admitiu a existência 
de armamento enttt os membros do grupo radtcal e que ·'Vem 
despertando preocupa~ão por supostas atividadll!I paramilitares, 
cqnfurme matéria publicada no sítio eletrôtúco da BBC News Brasil 
(Disponível em: https://www.bkcom/portuguese/brasil-52634816), a 
saber:. 

Em nosso grupo, existem membros que são CACs (sigla 
para Coleàonador, Atirador e Caçador), Oútros que, possuem 
annas devld.amente registradas nos órgãos competentes, Essas 
annas servem para .a proteção dos próprios membros do 
acampamento e nado têm a ver com nossa militância. 

Além das ofensas pessoais de natureza gravíssima, bem como das 
ameaças, o perigo gerado peli1$ suas de<:larações também reflete no 
campo di1 independência dos Poderes, urna vez que tem por objetivo 
questi~ decisões judiciais por meio de atitudes antidemocráticas, que 
devem ser combatidas a todo custo. 

Vislumbra-se, em. tese, lndicfos da prática dos delitos tiplllcáveis 
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no art. 140 e 147, ambos do Código Penal,. bem. como nos arts.18, 23 ~ 26 

todos da Lei n. 7.170/1983. ·' 
Encaminh~se cópia do matenal coligi,do aos autos referentes à 

investigada ao Procurador-Geral da República, para as providências que 

entender cabíveis. 
Deverá esta SUPREMA CORTE ser prontamentecomtmicada acerca 

das providências adotadas, 
Cumpra-se. 
Brasíiia, 2'/ de maio de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 

Documento 11ssinado digitalmente 
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Justiça Federal da 1 ª Região 
. . ~Je - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1033668-61.2020.4.01.3400 

Classe: REPRESENTAÇÃO CRIMINAUNOTÍCIA DE CRIME 
Órgão julgador: 151 Vara Federal Criminal da SJDF 
Última distribuição: 16/06/2020 
Valor da causa: R$ 0,00 
Assuntos: Ameaça 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO 

17/06/2020 
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PODER JUDICIÃRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

Seçlo Judlclmta do Dletrlto Federal 
11? Vara Federal Criminal da SJDF 

PROCESSO: 1033668-61.2020.4.01 .3400 

CLASSE: REPRESENTAÇÃO CRIMINAUNOTÍCIA DE CRIME (272) 

REPRESENTANTE: FREDERICK LUSTOSA DE MELO 

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA) 

REPRESENTADO: SARA FERNANDA GIROMINI 

DECISÃO 

(arquivamento parcial e declínio para JEF) 

O Ministério Público Federal ofereceu denúncia em desfavor de SARA 
FERNANDA GIROMINI pela prática, em tese, das condutas típicas descritas nos artigos 
140 (injúria), caputclc artigo 141, incisos li e Ili (aumento de pena), e artigo 71 (crime 
continuado); bem como no artigo 147 (ameaça), todos do Código Penal (id 256704571 -
pag. 99). 

Manifestou-se ainda pelo arquivamento de possíveis delitos enquadrados na 
Lei n11 7.170/1983 - Lei de Segurança Nacional (id 256704571 - pag. 96). 

É o breve relatório. DECIDO. 

Arquivamento parcial do feito 

No tocante aos delitos contra a segurança nacional, assim concluiu o 
Ministério Público Federal: 

"Perlustrando os tipos penais constantes da referida legislação, vislumbrou
se inicialmente a possibilidade, em tese, da conduta vergastada amoldar-se 
ao tipo penal constante do art.18, in verbis: 

Assinado eletronicamente por: RODRIGO PARENTE PAIVA BENTEMULLER- 17/06/2020 20:34:23 
http://pje1 g.trf1 .jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumentollistView.seam?x=20061720342327800000253673088 

Num. 257841874 - Pág • l!I 
l!J Número do documento: 20061720342327800000253673088 



"Art. 18 - Tentar impedir, com emprego de violência ou grave 
ameaça, o livre exercício de qualquer dos Poderes da União ou 
dos Estados. 

Pena: reclusão, de 2 a 6 anos" (grifo nosso). 

De acordo com a jurisprudência do STF, os bens jurídicos tutelados estão 
previstos nos artigos 12 e 22 da Lei n2 7.170/1983. Vejamos o teor: 

"Art. 12 - Esta Lei prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo 
de lesão: 

1 - a integridade territorial e a soberania nacional; 

11 - o regime representativo e democrático, a Federação e o 
Estado de Direito; 

Ili - a pessoa dos chefes dos Poderes da União. 

Art. 2º - Quando o fato estiver também previsto como crime no 
Código Penal, no Código Penal Militar ou em leis especiais, levar
se-ão em conta, para a aplicação desta Lei: 

1- a motivação e os objetivos do agente; 

li - a lesão real ou potencial aos bens jurídicos mencionados no 
artigo anterior." (grifo nosso) 

Dessarte, para que o crime seja considerado político é necessário, além da 
motivação e os objetivos políticos do agente, que tenha havido lesão real ou 
potencial aos bens jurídicos indicados no artigo 12 da Lei 7 .170/83, ex vi do 
estabelecido no art. 2º. 

Cotejando-se as provas colhidas, tenho que os fatos imputados à 
denunciada não ultrapassam a fronteira da ameaça comum (art. 147, CP) 
para encontrar adequação típica no art.18 da lei sob apreço. Senão 
vejamos. 

Quanto ao aspecto objetivo, a conduta encerrou-se na fase de atos 
preparatórios no iter criminis. Vale dizer, não existem evidências de que a 
ação tenha adentrado em atos executórios dos elementares do tipo, quais 
sejam, tentar impedir o livre exercício da judicatura por parte do ofendido, 
bem como da Suprema Corte de uma maneira geral. 

Quanto ao aspecto subjetivo, depreende-se que o animus não teve relação 
com aspectos políticos, mas decorreu de estado de ira e indignação que 
acometeu a denunciada após o cumprimento da medida de busca e 
apreensão pela Polícia Federal. 

Tais conclusões não implicam em atribuir desvaler penal à conduta - tal fato 
está sendo objeto de denúncia -, mas necessariamente devem ser levadas 
em consideração ao se aquilatar a motivação do agente, nos termos do art. 
2º, inciso 1. ( ... )" 

Assiste razão ao Parquet Federal. 

Assinado eletronicamente por: RODRIGO PARENTE PAIVA BENTEMULLER - 17/06/2020 20:34:23 • • http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumentoflistView.seam?x=20061720342327800000253673088 
l!J · • Número do documento: 20061720342327800000253673088 
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Inicialmente, há de se destacar que, nesta data, vigoram as inovações 
trazidas pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que aperfeiçoa a legislação 
penal e processual penal e que muda, substancialmente, o procedimento de 
arquivamento de procedimentos investigatórios. 

Assim, diante do princípio da aplicabilidade imediata das normas processuais 
penais, haveria de se aplicar ao caso a nova redação do artigo 28, caput, do CPP, 
retornando os autos para submissão do arquivamento no âmbito do próprio Parquet. 

Entretanto, em razão da decisão proferida na ADI 6299 MC/DF, suspendendo 
a eficácia do artigo 28, caput, do CPP, ingresso ao exame da promoção de arquivamento, 
à luz da antiga redação do citado dispositivo. 

No presente caso, concluo, em consonância com o Ministério Público 
Federal, que não há elemento seguro de que a motivação e o objetivo imputados 
à denunciada sejam suficientes para a configuração do delito previsto na Lei de 
Segurança Nacional: "Art. 18 - Tentar impedir, com emprego de violência ou grave 
ameaça, o livre exercício de qualquer dos Poderes da União ou dos Estados.", por não 
restarem realizados atos efetivos que culminassem em tentativa de impedir o livre 
exercício de Poder da União. 

Percebe-se com a documentação acostada aos autos e com informações 
veiculadas pela mídia que a manifestação da denunciada demonstra excessiva 
indignação, com ameaças e ofensas à honra de Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
atingindo-lhe a dignidade e o decoro, ocorrida, em especial, após cumprimento de busca 
e apreensão realizada em sua residência. 

Portanto, não reputo ser possível concluir que sua real intenção fosse tentar 
impedir o livre exercício do ofendido ou de qualquer dos Poderes da União ou dos 
Estados. 

Desta feita, não havendo motivo para o prosseguimento da persecução penal 
com relação a essa imputação, o arquivamento deste fato é medida que se impõe. 

Diante do exposto, com a ressalva do artigo 18 do Código de Processo Penal, 
acolho a promoção ministerial e DETERMINO O ARQUIVAMENTO com relação aos 

delitos previstos na Lei de Segurança Nacional. 

Oferecimento da denúncia 

No tocante ao oferecimento da denúncia, tendo em vista que o somatório das 
penas dos tipos acima definidos (art. 140 c/c art. 141, li e Ili; e art. 147, todos do CP) não 
ultrapassa 2 (dois) anos, mesmo levando em consideração possível continuidade delitiva 
e ainda a majoração de 1 /3 do art. 141 , CP, o rito a ser adotado ao processamento do 
presente feito é o do Juizado Especial Criminal Federal, nos termos do artigo 61 da Lei n2 

9.099/95. 

Portanto, DECLINO o presente feito ao Juizado Especial Federal Adjunto 

li . . 

Assinado eletronicamente por: RODRIGO PARENTE PAIVA BENTEMULLER • 17/06/202() 20:34:23 
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· vinculado a este juízo. 

Intime-se o MPF. 

Brasília/DF, datado eletronicamente. 

assinatura eletrônica 

Rodrigo Parente Paiva Bentemuller 

Juiz Federal Substituto da 15ª Vara Criminal da SJDF 

Assinado eletronicamente por: RODRIGO PARENTE PAIVA BENTEMULLER • 17/06/2020 20:34:23 li , : ,. http://pje1 g.trf1 .jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumentonistview.seam?x=20061720342327800000253673088 
[!] NúmArn dn dncumAntn: 20061720342327800000253673088 ., 
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• 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
4° OFICIO DE COMBATE AO CRIME E A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

1. DO FATO DELITUOSO 

No período entre os dias 29 de maio e 08 de junho do corrente ano, a 

denunciada, mediante várias ações ocorridas nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira 

de execução, ofendeu o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes (no 

exercício de suas funções), atingindo-lhe a dignidade e o decoro, utilizando-se de meio que 

facilitou a divulgação das injúrias (redes sociais); bem como ameaçou o ofendido de causar

lhe mal injusto e grave. 

Agindo assim, incidiu a denunciada nos crimes tipificados no art. 140 

(injúria), caput ele art. 141, incisos II e III e art. 71 (crime continuado); bem como no art. 147 

(ameaça), todos do Código Penal. 

A conduta desencadeou-se a partir de decisão por meio da qual foi 

determinado o cumprimento de buscas e apreensões no Inquérito nº 4.781/DF, que tramita 

perante o Supremo Tribunal Federal e no qual o ofendido, o ministro Alexandre de Moraes, 

figura como relator. 

Após a execução dos mandados pela Polícia Federal, SARA FERNANDA 

GIROMINI, um dos alvos das medidas, passou a injuriar e ameaçar o ofendido a fim de 

constrangê-lo. 

Em um vídeo transmitido no YouTube no dia do cumprimento das medidas 

judiciais em sua residência, a denunciada proferiu as seguintes ofensas: 

"Eles não vão me calar, de maneira nenhuma, pelo contrário ... eu sou uma pessoa 

extremamente resiliente. Pois agora ele, meu!... Pena que ele mora em São Paulo, 

porque se estivesse aqui eu já estava lá na porta da casa dele, convidando ele para 

trocar soco comigo. Juro por Deus essa é a minha vontade eu queria trocar soco 

com esse filha da puta desse arrombado. Infelizmente eu não posso, mas eu 

queria. Ele mora lá em São Paulo, né?! Pois você me aguarde, Alexandre de 

Moraes, o senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar 

a tua vida. A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
4° OFICIO DE COMBATE AO CRIME E A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

descobrir quem são as em.pregadas domésticas que trabalham pro senhor. A 

gente vai descobrir tudo da sua vida. Até o senhor pedir pra sair. Hoje o senhor 

tomou a pior decisão da vida do senhor. Foi a pior decisão que você tomou. Foi a 

pior. Hoje, o povo brasileiro tirar você da onde você está. Escuta o que estou 

falando. Isso não é uma ameaça, não. É uma constatação. O senhor não vai 

continuar no poder. O senhor vai sair. Por bem, por mal. Quando eu digo mal, 

algo que se chama coerção civil. Coerção social. O povo vai te empurrar, te 

empurrar, te empurrar, te empurrar, até você sair. A gente vai de coagir, de maneira 

pacífica, ordeira, mas a gente vai infernizar tanto a tua vida que você vai pedir pra 

sair do jogo. Você não vai aguentar. Hoje o senhor criou um monstrinho. Sou eu. 

Você conseguiu criar uma infernizadora particular na tua vida, tá ... 

( ... ) Hoje o Alexandre de Moraes conseguiu uma, uma inimiga pessoal, pessoal. 

Sou eu. Se eu tivesse em São Paulo. Eu ia na frente do prédio dele, mandar ele 

descer pra, pra trocar soco comigo, na moralzinha, porque eu não utilizo, não 

preciso pedir pra ninguém fazer o trabalho pra mim. Eu mesma faço. Nem se fosse 

para apanhar, mas pelo menos essa dignidade eu tenho, coisa que ele não tem, tá 

( ... )".(grifo nosso)1 

Nesse mesmo dia, mas agora através de um registro difundido no Twitter, a 

acusada voltou a atacar o Ministro ao convocar apoiadores para que protestassem em frente a 

sua residência: 

"A gente sabe onde o Alexandre de Moraes mora! A gente vai acampar lá na frente! 

Pessoal de São Paulo saiam da Alesp! Acampem na frente ... da casa do Alexandre 

de Moraes! Ele vai mandar prender? Eu quero ver ele mandar prender cinco mil 

pessoas! Manda! Prender cinco mil pessoas, seu filho da puta, seu arrombado2
". 

(grifo nosso) 

!Link do Vídeo: ht;ms://www.youtube.com/watch?y:=bnU-vncGvLU&feature=youtu.be Duração: 32min49seg 
Acesso em: 01 jun 2020 (Trecho correspondente ao tempo 00:18:29 e 00:26:14 do Relatório 147/2020 realizado 
pela SPPEA) 

2 Link do Vídeo: https·//wwwfacebook.com/148916071985515/yjdeos/682985002537514 Duração: 00minl8seg 
Acesso em: 01 jun 202 (Relatório 147/2020 realizado pela SPPEA) 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
4° OFICIO DE COMBATE AO CRIME E A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

Com efeito, a materialidade e autoria delitiva estão demonstradas pelas 

evidências apresentadas no Relatório nº 860/2020 elaborado pela Secretaria de Perícia, 

Pesquisa e Análise - SPPEA, do Ministério Público Federal. 

2. DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA 

Ao agir de modo livre e consciente, a denunciada incidiu nos crimes 

tipificados no art. 140 (injúria), caput ele art. 141, incisos II e III e art. 71 (crime continuado); 

bem como no art. 147 (ameaça), todos do Código Penal. 

3. DOS PEDIDOS 

Demonstrada cabalmente a existência de elementos suficientes de 

materialidade e autoria dos delitos cometidos, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL oferece 

a presente denúncia contra SARA FERNANDA GIROMINI, e requer: (i) o recebimento da 

presente denúncia; (ii) a citação da acusada para apresentar a defesa nos termos dos artigos 

396 e 396-A do CPP (na redação dada pela Lei nº 11. 719/2008); (iii) o regular prosseguimento 

da ação penal, sem prejuízo da apresentação oportuna de outras provas, até sentença 

condenatória final; e (iv) por ocasião da sentença, seja a denunciada condenada a reparar os 

danos morais causados ao ofendido no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos 

termos do art. 387, inciso IV, do CPP. 

Brasília, 16 de junho de 2020. 

FREDERIK LUSTOSA DE MELO 

Procurador da República 
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Supremo 'I'ri6una{ Peáera{ 

Ref: inq 4828 

TERMO DE CONCLUSÃO 

Nesta data, faço estes autos conclusos ao Exmo. 
Relator. Brasília, 8 de setembro de 2020. 
Kusahara ~ , assessora designada. 

Senhor Ministro 
Cristina Yukiko 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC. (A/S )(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DECISÃO 

(petição STF nº 68836/2020) 

Trata-se de manifestação de Sara Fernanda Giromini requerendo a 

restituição dos bens apreendidos. 

É a síntese do necessário. Decido. 

DEFIRO o pedido de restituição dos bens, condicionado ao 

encerramento das diligências que necessitem do material apreendido e 

liberação pela autoridade policial. 

Fica autorizada ao requerente, desde logo, a possibilidade de 

espelhamento do material para uso pessoal, a ser realizado pela 

autoridade policial responsável. 

Intime-se. 

Brasília, 9 de setembro de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
Documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C440-37E0-25D2-C6DB e senha A4B6-C3FA-2300-2588 



Supremo rr'ri6una{ Peáera{ 

Ref: INQ 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, encaminhei cópia do despacho de fls. SOi~ 
aos advogados regularmente c~s- Brasília, 14 de setembro de 
2020. Cristina Yukiko Kusahara , assessora designada. 

\ 



lnq 4828 

TERMO DE JUNTADA 

-::r5DiS:)-
certifico que nesta data, juntei aos autos a petição STF n!! _____ --..J/2020. 

Brasília, 17 de setembro de 2020. 

Cristina Y~hara - Matrícula 3440 
V ' 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 
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• POLÍCIA FEDERAL 

Supremo Tribunal Federal srFDigita1 

17/09/2020 14:19 0075957 

l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111 

SETOR DE INTELIGÊNCIA POLICIAL - SIP/SR/PF/DF 
Endereço: SAIS Quadra 7, Lote 23 - Setor Policial Sul - Complexo Polícia Federal - CEP: 70610-902 - Brasília/DF 

Ofício nº 383450/2020 - SIP/SR/PF/DF 

A Sua Excelência o Senhor 
Alexandre de Moraes 
Ministro do Supremo Tribunal Federal 

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo 
Referência: 2020.0060052-SR/PF/DF (INQ 4828- STF) 

Senhor Ministro Relator, 

Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. 

Considerando a expiração do prazo na esfera policial, pede-se prorrogação da presente apuração por mais 90 
(noventa) dias. 

Considerando ainda que há oitivas agendadas, informo a Vossa Excelência que os atos prosseguirão 
enquanto se aguarda decisão de Vossa Excelência. 

Respeitosamente, 

DENISSE DIAS ROSAS RIBEIRO 
Delegada de Polícia Federal 

')ocumento eletrônico assinado em 15/09/2020, às 13h25, por DENISSE DIAS ROSAS RIBEIRO, Delegado de 
Policia Federal, na forma do artigo 1 º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste 
documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte 

código verificador: 0eb0c3f 4dflf3d9799acc5de05bfe482656 70613 



lnq 4828 

TERMO DE CONCLUSÃO 

Nesta data, faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Ministro Relator. 

Brasília, 16 de setembro de 2020. 

- Matrícula 3440 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO 

(Ofício nº 383450/2020- SIP/SR/PF/DF) 

Trata-se de manifestação da autoridade policial designada nestes 

autos, nos seguintes termos: 

Senhor Ministro Relator, 

Considerando a expiração do prazo na esfera policial, 

pede-se prorrogação da presente apuração por mais 90 

(noventa) dias. Considerando ainda que há oitivas agendadas, 

informo a Vossa Excelência que os atos prosseguirão enquanto 

se aguarda decisão de Vossa Excelência. 

É o breve relato dos fatos. 

DECIDO. 

Intime-se à douta Procuradoria-Geral da República, para 

manifestação. 

Cumpra-se. 

Brasília, 16 de setembro de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 

documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7B86-16DC-4339-B92D e senha 82C2-F2AA-269E-7E6A 



INQ4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, encaminhei cópia da decisão de fls. SC\~ e do ofício de fls. 1~P1.'>r à 
Procuradoria-Geral da República, por meio eletrônico. 

Brasília, 16 de setembro de 2020 

Cristina Yukiko K sahara -Assessora Designada 

~ 
Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 



lnq 4828 

TERMO DE JUNTADA 

Certifico que nesta data, juntei aos autos a petição STF nº 75961/2020. 

Brasília, 17 de setembro de 2020. 

~ Cristina Yukikà \Jsahara - Matrícula 3440 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 



HUENDEL ROLIM, ADV 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, 00 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Supremo Tribunal Federal 

17/09/2020 14:31 0075961 

I IIIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIII IIII 
u +'"GEN_TE'. 

RELATOR DO INQ. 4.828/DF 

i.•,' 

·-,· ,' 

CARLA ZAMBELI SALGADO, devidamente qualificada nos at;(tó{: 
: , l .. ·· ··t,j ,•_ 

deste procedimento, vem, respeitosamente, à Ilustre presença por seu Advogado· que· ~~§a 

subscreve, requerer vista dos autos, considerando a sua intimação para prestar depomi~?-to 
.. ; 

perante a Polícia Federal. 

'f' 1 '., 

Outrossim, ainda nesta oportunidade, também requer a juntad~·çle · 

Substabelecimento em anexo em favor da Dra. MARIA RITA BERNA GUERRA, OAB/SP 
1 1,. 

336.904, a qual, desde já, fica autorizada a promover a vista e a extração de cópia dos: a~.t~s. 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Brasília, 16 de Setembro de 2020. 
Assinado de forma 

Huendel Rolim digital por Huendel 
Rolim OAB/MT 10858 

OAB/MT 10858 Dados: 2020.09.17 

aírifrlJ-'. ,' ,r:, 
n1nadOd1gttaJment~ ppr: . . /,. U 
;HUENDEL ROLIM WENDER .• 

~'Íilt;r:n:t;í.:,~~:,r,it~~~t.t';}~~~:~~r~à~i~:~~; 

65 2127 4717 

11 :19:39 -04'00' 

HUENDEL ROLIM 

OAB/MT 10.858 

Avenida das Flores, 945, SB Medical Center. si 803, 78 043 172, Cuiabá, MT 
contato(âhuendelrolim.com.br . vvww.huendelrolim.com.br 

·1 ··~~f~::-. 
-,·. 

~ -~ . :- ' 

, ;·; ,\ (),:,'.,,::,, 
e : • . -: . 

,;, >{, :, 



HUENDEL ROLIM, ADV a' '.-

SUBSTABELECIMENTO 

' , 

HUENDEL ROLIM, advogado devidamente inscrito nos quadros 

da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Mato Grosso, sob o nº 10.858 SUBSTABEIJ;Ç,l} 
'·fl 

com reserva, os poderes outorgados por CARLA ZAMBELLI SALGADO, à MARIA ~j~i) 

BERNÁ GUERRA, advogada, devidamente inscrita nos quadros da Ordem dos Advog~fl1 ~~"/ 

Brasil, secção São Paulo, sob o nº 336.904, apenas para retirar cópia dos autos, perante- o 

Supremo Tribunal Federal. 

Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020. 

Huendel 
Rolim OAB/ 
MT 10858 

Assinado de forma 
digital por Huendel 
Rolim OAB/MT 10858 
Dados: 2020.09.17 
11 :18:45 -04'00' 

sJ~Y)ãlg,tal~eMe por: • , _-•-- -_- , , , . e~: 
HUENDEL ROLIM 

OAB /MT 10.858 
;HUENDEL ROLIM WENDER 

'~tãJtt~t;~~::rt,t!~~~t.t:~~~r::J':r~3fgiti~: 

lf!ína~o !11g1talmeftte pot: · • Y 
;HUENDEL ROLIM WENDER 

·~t°trt:t,:~::-ttJ~~~~~~-f>°r'J~~~àd~~eii~;·t:~t: 

65 2127 4717 
Avenida das Flores. 945, SB Medical Center, s! 803. 78 043 172, Cuiabá, MT 
contato0huendelrolirn.corn.br . www.huendelrolirn.cornbr 

' ? I "·· • , • : ' .: ~ .· _ l 

(D@ 



lnq 4828 

TERMO DE CONCLUSÃO 

Nesta data, faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Ministro Relator. 

Brasília, 17 de setembro de 2020. 

·1 ' 1 

Cristina Yu~la 3440 
V V 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/s)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO 

Nos termos da SV 14, DEFIRO novo acesso destes autos aos 

advogados regularmente constituídos de CARLA ZAMBELI SALGADO 

para integral conhecimento das investigações a ele relacionadas. 

Em razão do caráter sigiloso destes autos, a vista deverá ser 

previamente agendada junto ao Gabinete e será realizada através do 

fornecimento de cópia digitalizada, com aposição de marca d' água 

identificando o destinatário, que deverá manter o sigilo. 

Providencie-se a intimação dos advogados, inclusive por meios 

eletrônicos. 

Publique-se. 

Brasília, 17 de setembro de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B4A7-3F25-B812-E286 e senha 939E-766B-6D71-BBBB 



INQ4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, encaminhei cópia da decisão de fls. CoGS aos advogados 

regularmente constituídos, por via eletrônica. 

Brasília, 17 de setembro de 2020 

~ 
Cristina Yu~~usaha,a -Assessora Designada 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 



lnq 4828 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Em 17 de setembro de 2020, fica encerrado o 3º volume do Inquérito 4828 à folha nº 606. 

Eu, Cristina Yukiko Kusahar~ora designada, lavrei o presente termo. 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 


