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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

REQUERIMENTO PGR Nº 113912/2020 

Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, 

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA subassinado, com 

fundamento no art. 21, XV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal1, vem requerer a 

INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO 

para apuração de fatos ocorridos no dia 19 de abril de 2020 e seus 

antecedentes, que traduzem potencialidade delitiva, nos termos da Lei 7.170/ 

1983. 

1 Art. 21. São atribuições do Relator:[ ... ] XV - determinar a instauração de inquérito a pe
dido do Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido, bem 
como o seu arquivamento, quando o requerer o Procurador-Geral da República. 

' ,, 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

· No dia de pntem, conforme amplamente noticiado pela imprensa, 
. . ,. ' 

ocorreram ?glornerações de indivíduos diante de quartéis do Exército 

brasileiro das quais foram noticiadas pretensões de animosidade entre as 

Forças Armadas e as instituições nacionais. 

Esses acontecimentos foram precedidos de mobilização em redes 

sociais, sendo destacáveis, por exemplo, as propagações realizadas, nesses 

meios de comunicação, a partir de cidadãos corno Adilson Dini - perfil 

"Ravox Brasil" na rede Twitter2 e com 300 mil seguidores em canal da 

plataforma Youtube - ou como Marcelo Frazão, com canal na plataforma 

Youtube3 
-, ambos com replicação de suas mensagens por meio de serviços 

mensageiros corno Whatsapp. 

Assomaram-se a tais publicações membros do Congresso Nacional, 

por meio também de publicações na rede social Twitter, corno os Deputados 

Federais Daniel Silveira (@danielPMERJ4) e Júnio Amaral 

(@cabojunioarnaraI5), entre outros. 

A dimensão dos episódios do dia de ontem reclama a investigação 

sobre a ultrapassagem do excesso no direito de expressão, opinião e 

2 https://twitter.com/ravoxbrasil 
3 https://www.youtube.com/channel/UC4gLR_hw2zTb2kMcYzrEFQQ 

4 https://twitter.com/danielPMERJ 
5 https://twitter .com/cabojunioamaral 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

manifestação para as fronteiras criminais do grupamento que tenha 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). 

Indicam-se desde já como diligências iniciais a serem cumpridas 

pelo Departamento de Polícia Federal: · 

a) a preservação e a posterior obtenção dos dados referentes aos 

acessos que possibilitaram as práticas supostamente delituosas, abrangendo o 

número de endereço IP utilizado nas publicações, bem como os e-mails e 

dados cadastrais utilizados por ocasião da criação dos perfis que conduziram 

a realização das aglomerações humanas no dia de ontem, bem cmno o 

incitamento e a propaganda; 

b) a apuração dos me10s de estruturação e financiamento da 

mobilização e da sua propagação; 

c) o desvelamento da estabilidade do grupamento que ontem levou 

às ruas a pretensão de mudança do regime vigente e do Estado de Direito, 

bem como as funções desempenhadas por suas lideranças. 

3 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

Uma vez instaurado o inquérito, e na certeza da diligência policial 

para o não perecimento de elementos probatórios, o Ministério Público 

reserva-se para acompanhar o apuratório e, se for o caso, oferecer denúncia. 

INQ - PGR - LSN JPL 

Brasília, 20 de ab, il de 2020. 

h ... 
gustt>Aras 

Procurador-Geral da República 
Assinado digitalmente 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

ANEXOl 

Daniel Silveira e @daniel Pr,AERJ • 12 h 
Se precisar de um cabo, estou a disposição. 
#FechadoCornBoisonaro 

tJ, 3 mil v 14,1 ma 

Daniel Silveira• @danielPMERJ • 12 h 

Já passou da hora de contarmos com as forças armadas. Passou! 
#.lai rBotsonaro Tem Razao 

Q 383 tJ, 1,2 mil v 5,Zmr! 

Mostrar esta sequência 

'i4 

V 

V 

Junio Amaral$ @cabojunioarnara! , 16 h v 

Hoje foi a dia que mais vi vagabundo falando de constituição. Para eles só 
não vale a parte em que "todo poder emana do povo''. 

Q 437 t]. 2,2 mil 
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Ravox Brasil @ravoxbrasil . 7 h 

QUEM PUDER, MARCHE PARA BRASÍLIA. NÓS VAMOS FECHAR O 
CONGRESSO E STF PARA BALANÇO!!!!! 

il Ravox Brasil @ravoxbrasil • 19 de abr 

NÓS VAMOS E VOCÊ??????? #LevantaGigante 

Q 7 t.l. 34 Q 104 

Ravox Brasil @ravoxbrasil • 9 h 

E de BANDIDOS E CORRUPÇÃO, você tem nojo???? 

O Míriam Leitão$ @miriamleitao • 14 h 

. "Temos ódio à ditadura. Ódio e nojo".Ulysses Guimarães. 

Q 30 t.l. 22 Q 125 

Ravox Brasil retweetou 

Allan dos Santos - opovonopoder.com.br @allantercalivre • 12 h 

Ansioso para ver quem será o mais bulira: Maia, Alcolumbre ou Toffoli. 

O 1,7 mil t.l. 4,9 mil Q 26,3 mil t!i 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

ANEX02 

Mídia (pendrive) com arquivos audiovisuais 
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Secretaria Judiciária 

Protocolo Judicial 

CERTIDÃO 

INQ n. 4828 

Certifico e dou fé que, no dia 20/4/2020, fiz o recebimento do processo 

protocolizado sob o número em epígrafe acompanhado de um pendrive. Eu, 

rpQ.../,o fi}--4. Paulo Silva , técnico judiciário, subscrevi. 



TERMO DE RECEBIMENTO E AUTUAÇÃO 

lnq 4828 

AUTOR(A/S)(ES): SOB SIGILO 

PROC.(A/S)(ES): SOB SIGILO 

Procedência: DISTRITO FEDERAL 

Órgão de Origem: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Nº Único ou Nº de Origem: 00242674920201000000 

Data de autuação: 20/04/2020 às 17:17:06 

Outros Dados: Folhas: 7 Volumes: 1 Apensos: O 

Assunto: DIREITO PROCESSUAL PENAL ! Investigação Penal 

1custas: ! Isento. 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO 

Certifico, para os devidos fins, que estes autos foram distribuídos ao Senhor MIN. 
ALEXANDRE DE MORAES, com a adoção dos seguintes parâmetros: 

Característica da distribuição: Comum 

DATA DE DISTRIBUIÇÃO: 20/04/2020 - 17:18:00 

Certidão gerada em 20/04/2020 ás 17:21 :47. 

Brasília, 20 de abril de 2020 

Coordenadoria de Processamento Inicial 

(documento eletrônico) 

. TERMO OE CONCLUSAO - . 

Faço estes autos conclusos ao(a) 
Excelentíssimo(a) Ministro(a) 
Relator(a).'7 ·"' 
Brasília, _'-'V_de ___ -=c...:i"'l--_de 20 ZP 

Carlos Valén 

Esta certidão pode ser validada em https:l/www.stf.jus.br/portallautenticacao/autenticarDocumento.asp com o seguinte código 3WZVW0MMBJ 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO INICIAL 

Trata-se de pedido formulado pelo Procurador-Geral da República, 

com fundamento no art. 21, XV do RISTF, para instauração de inquérito 

com o objetivo de apurar os fatos ocorridos em 19 de abril de 2020, e seus 

antecedentes, nos termos da Lei 7.170/83. 

Narra a peça inicial que "no dia de ontem, conforme amplamente 

noticiado pela imprensa, ocorreram aglomerações de indivíduos diante de 

quartéis do Exército brasileiro dos quais foram noticiadas pretensões de 

animosidade entre as Forças Armadas e as instituições nacionais". Afirma que 

"esses acontecimentos foram precedidos de mobilização em redes sociais" e que 

"assomaram-se a tais publicações membros do Congresso Nacional, por meio 

também de publicações na rede social Twitter, como os Deputados Federais 

Daniel Silveira (@danielPMERJ) e Júnio Amaral (@caboju!l,ioamaral), entre 

outros". 
Acrescenta que "a dimensão dos episódios do dia de ontem reclama a 

investigação sobre a ultrapassagem do excesso no direito de expressão, opinião e 

manifestação para as fronteiras criminais do grupamento que tenha 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)". 

Pede, ao final, a instauração de inquérito e indica as seguintes 

diligências: a) a preservação e a posterior obtenção dos dados referentes 

aos acessos que possibilitaram as práticas supostamente delituosas, 

abrangendo o número de endereço IP utilizado nas publicações, bem 

como os e-mails e dados cadastrais utilizados por ocasião da criação dos 

perfis que conduziram a realização das aglomerações humanas no dia de 

ontem, bem como o incitamento e a propaganda; b) a apuração dos meios 

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 03A7-BB31-DBA6-03BE e senha 935C-E0B3-A806-00F3 



INQ 4828 / DF 

de estruturação e financiamento da mobilização e da sua propagação; c) o 

desvelamento da estabilidade do grupamento que ontem levou às ruas a 

pretensão de mudança do regime vigente e do Estado de Direito, bem 

como as funções desempenhadas por suas lideranças. 

É a síntese do necessário. 

DECIDO. 

A previsão constitucional do Estado Democrático de Direito 

consagra a obrigatoriedade do País ser regido por normas democráticas, 

com eleições livres, periódicas e pelo voto popular, bem como vincula a 

todos, especialmente as autoridades públicas, ao absoluto respeito aos 

direitos e garantias fundamentais, com a finalidade de afastamento de 

qualquer tendência ao autoritarismo e concentração de poder. 

O objeto do pedido de instauração de inquérito engloba não somente 

a investigação dos fatos ocorridos em 19 de abril de 2020, mas também 

todos aqueles antecedentes e semelhantes com a mesma finalidade, pois, 

em tese, teriam sido praticados os delitos previstos nos artigos 16, 17 e 23 

da Lei 7.170/83. 

Segundo descreve a peça inicial, cidadãos e parlamentares teriam se 

associado com o intuito de modificar o regime vigente e o Estado de 

Direito, através de estruturas e financiamentos destinados à mobilização 

e incitação da população à subversão da ordem política e social, bem 

como criando animosidades entre as Forças Armadas e as instituições. 

O fato, tal como narrado, revela-se gravíssimo, pois atentatório ao 

Estado Democrático de Direito brasileiro e suas Instituições republicanas. 

A Constituição Federal não permite o financiamento e a propagação 

de ideias contrárias a ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, 

artigos 5º, XLIV; 34, III e IV), nem tampouco a realização de manifestações 

visando o rompimento do Estado de Direito, com a extinção das cláusulas 

pétreas constitucionais - voto direto, secreto, universal e periódico; 

separação de poderes e direitos e garantias fundamentais (CF, artigo 60, 

§4º), com a consequente, instalação do arbítrio. 

A liberdade de expressão e o pluralismo de ideias são valores 

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 03A7-BB31-DBA6-03BE e senha 935C-E0B3-A806-00F3 
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INQ 4828 / DF 

estruturantes do sistema democrático. A livre discussão, a ampla 

participação política e o princípio democrático estão interligados com a 

liberdade de expressão tendo por objeto não somente a proteção de 

pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo 

de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real 

participação dos cidadãos na vida coletiva. 

Dessa maneira, tanto são inconstitucionais as condutas e 

manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo 

aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime 

democrático; quanto aquelas que pretendam destruí-lo, juntamente com 

suas instituições republicanas; pregando a violência, o arbítrio, o 

desrespeito aos direitos fundamentais, em suma, pleiteando a tirania. 

Essa questão foi bem destacada pelo Procurador Geral da República, 

ao dimensionar o episódio: 

"reclama a investigação sobre a ultrapassagem do excesso 

no direito de expressão, opinião e manifestação para as 

fronteiras criminais do grupamento que tenha objetivo a 

mudança do regime vigente ou do Estado de Direito" 

Não existirá, pois, um Estado democrático de direito, sem que haja 

Poderes de Estado, independentes e harmônicos entre si, bem como 

previsão de Direitos Fundamentais e instrumentos que possibilitem a 

fiscalização e a perpetuidade desses requisitos. Todos esses temas são de 

tal modo interligados, que a derrocada de um, fatalmente, acarretará a 

supressão dos demais, trazendo como consequência o nefasto manto do 

arbítrio e da ditadura. 

Imprescindível, portanto, a verificação da existência de organizações 

e esquemas de financiamento de manifestações contra a Democracia e a 

divulgação em massa de mensagens atentatórias ao regime republicano, 

bem como as suas formas de gerenciamento, liderança, organização e 

propagação que visam lesar ou expor a perigo de lesão a independência 

dos Poderes instituídos e ao Estado Democrático de Direito. 

Diante do exposto, DETERMINO a instauração do presente 

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/autenlicacao/autenlicarDocumento.asp sob o código 03A7-BB31-DBA6-03BE e senha 935C-E0B3-A806-00F3 
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inquérito, nos termos do art. 21, XV do Regimento Interno desta CORTE e 

DEFIRO a realização das seguintes diligências requeridas pela 

Procuradoria Geral da República: 

a) preservação e posterior obtenção dos dados referentes 

aos acessos que possibilitaram as práticas supostamente 

delituosas, abrangendo o número de endereço IP utilizado nas 

publicações, bem como os e-mails e dados cadastrais utilizados 

por ocasião da criação dos perfis que conduziram a realização 

das aglomerações humanas na data de 19 de abril de 2020; 

b) apuração dos meios de estruturação e financiamento da 

mobilização e da sua propagação, bem como a identificação dos 

grupamentos e das lideranças envolvidas nos fatos a serem 

apurados. 

Adoto, ainda, as seguintes medidas: 

1) DELEGO ao Juiz de Direito Airton Vieira, magistrado 

convocado para atuar neste Gabinete, a condução do presente 

inquérito, atribuindo-lhe os poderes previstos no art. 21-A do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

2) DESIGNO a servidora Cristina Yukiko Kusahara, mat. 

3440, para secretariar os trabalhos. 

3) DETERMINO a manutenção, por ora, da tramitação dos 

presentes autos em SIGILO. 

Cumpra-se o necessário. 

Brasília, 21 de abril 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 03A7-BB31-DBA6-03BE e senha 935C-E0B3-A806-00F3 
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Inquérito 4828 

TERMO DE JUNTADA 

Certifico que nesta data juntei aos autos a petição STF n2 24582/2020. 

Brasília, 23 de abril de 2020. 



Cristina Yukiko Kusahara 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Supremo Tribunal Federal srFDigita1 

23/04/2020 13: 53 0024582 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Gabinete do Ministro Alexandre de Moraes 
quarta-feira, 22 de abril de 2020 20:33 
Paulo José Leonesi Maluf; Cristina Yukiko Kusahara 
ENC: investigação referente ao Inquérito nº 4.828, 
Ofício 164 - STF - Inquérito nº 4828 - (pedido de inclusão Jair Messias 
Bolsonaro).doc 

De: Lideran~do PSOL [mailto:lid.psol@camara.leg.br] 
Enviada em: quarta-feira, 22 de abril de 2020 20:29 
Para: Gabinete do Ministro Alexandre de Moraes <gabmoraes@stf.jus.br> 

Assunto: investiga~ referente ao lnqu~to n 4.828, 

Senhor Chefe de Gabinete, 

Por ordem da Deputada Fernanda Melchionna (PSOL/RS), líder do partido na Câmara dos Deputados, 
encaminhamos oficio 
ao Excelentíssimo Senhor Doutor Alexandre de Moraes, Ministro do Supremo Tribunal Federal. O 
documento solicita a inclusão do Presidente da República, Sr. Jair Messias Bolsonaro, na investigação 
referente ao Inquérito nº 4.828, que tramita perante o Supremo Tribunal Federal e apura fatos 
envolvendo a organização de atos contra o regime democrático brasileiro. 

Atenciosa mente, 
Flávio Elias Ferreira Pinto - Chefe de gabinete da Liderança do PSOL - 61 99986 2854 
Pedro Brandão - Coordenador Político - 81 99668 7474 



CÂMARA DOS DEPUTADOS 
LIDERANÇA DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE 

Ofício n!! 164/2020 

Brasília, 22 de abril de 2020. 

Ao Excelentíssimo Senhor Doutor 
Alexandre de Moraes 
Ministro do Supremo Tribunal Federal 

Assunto: Solicita a inclusão do Presidente da República, Sr. JAIR MESSIAS B0LS0NAR0, na 
investigação referente ao Inquérito n!! 4.828, que tramita perante o Supremo Tribunal 
Federal e apura fatos envolvendo a organização de atos contra o regime democrático 
brasileiro. 

Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal, 

Nós, Deputadas e Deputados da Bancada do PSOL subscritores do presente ofício, dirigimo-nos 

a V. Exa, respeitosamente, para solicitar pedido de providências no bojo do Inquérito n!! 4.282, 

pelos motivos a seguir expostos: 

1. Em plena crise pandêmica no país, o Brasil assistiu perplexo a mais uma manifestação 

contra o Estado Democrático de Direito. Em reação, em defesa da Constituição Federal 

e das instituições democráticas, diversos setores da sociedade, inclusive Ministros do 

Supremo, a Ordem dos Advogados do Brasil e partidos políticos de variados espectros 

ideológicos, além de entidades da sociedade civil, repudiaram os atos de cunho 

autoritários. 

2. Em mais um exemplo do incentivo a manifestações públicas em meio à pandemia, no 

domingo (19/04), o Presidente da República, Sr. JAIR MESSIAS B0LS0NAR0, como 

testemunhado por todo país, participou ativamente de ato antidemocrático e 

autoritário em Brasília. Diante do quartel-general do Exército em Brasília, em cima da 

caçamba de uma caminhonete, o Presidente da República proferiu discurso, 

transmitido em suas redes sociais, para centenas de apoiadores. Os manifestantes 

carregavam faixas que pediam a intervenção militar, o fechamento do Congresso 

Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF), além de um novo Al-5. Os atos 

ocorreram em diversas cidades do país. 

3. Diante de tais fatos, ainda na segunda-feira (20/04), o Excelentíssimo Procurador-Geral 

da República solicitou a abertura de Inquérito, com base na Lei de Segurança Nacional, 

para apurar fatos envolvendo a organização dos referidos atos contra o regime da 

democrático brasileiro, organizados por vários cidadãos, inclusive deputados federais. 

O PGR afirmou: "O Estado brasileiro admite única ideologia que é a do regime da 

1 



CÂMARA DOS DEPUTADOS 
LIDERANÇA DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE 

democracia participativa. Qualquer atentado à democracia afronta a Constituição e a 

Lei de Segurança Nacional". O Inquérito tramita em sigilo1
. 

4. No dia seguinte, terça-feira (21/04), V. Exa. determinou a instauração do Inquérito, 

conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República (PGR), com a realização das 

diligências solicitadas. Em sua decisão, o Ministro destacou a necessidade da verificação 

da existência de organizações e esquemas de financiamento de manifestações contra a 

Democracia. O Min. Relator salientou, ainda, que os fatos são gravíssimos, pois 

atentatório ao Estado Democrático de Direito brasileiro e suas instituições 

republicanas. A decisão concluiu ser imprescindível a verificação da existência de 

organizações e esquemas de financiamento de manifestações contra a Democracia e a 

divulgação em massa de mensagens atentatórias ao regime republicano, bem como as 

suas formas de gerenciamento, liderança, organização e propagação que violam 

Direitos Fundamentais, a independência dos Poderes instituídos e o Estado 

Democrático de Direito2
• 

5. Ocorre que o Presidente da República, Sr. JAIR MESSIAS BOLSONARO, não é parte 

investigada no referido Inquérito aberto no âmbito Supremo Tribunal Federal. O 

Presidente, como visto, participou, incitou, estimulou e apoiou uma manifestação 

explicitamente autoritária e, a toda evidência, criminosa. Infelizmente, manifestações 

públicas de apoio a um dos períodos mais tristes da história brasileira são frequentes 

por parte do Presidente e de seus aliados. São comportamentos reiterados e 

permanentes de afronta à Carta Magna. A presença do Presidente da República no 

âmbito das investigações é elemento central para o entendimento e os 

esclarecimentos do complexo do modus operandi da organização e realização das 

manifestações de 19 de abril. Certamente, portanto, a inclusão do Presidente no rol 

dos investigados é elemento que permitirá a completa persecutio criminis. 

6. A Constituição Federal de 1988 restabeleceu a democracia após o período entre 12 de 

abril de 1964 e 15 de março de 1985, durante a ditadura militar, com supressão das 

eleições diretas e dos direitos decorrentes do regime democrático, como direitos de 

reunião, liberdade de expressão e liberdade de imprensa. 

7. Durante esse período, o Congresso Nacional foi fechado três vezes e 173 deputados 

federais foram cassados em pleno exercício do mantado. O período inaugurado pelo 

golpe militar de 1964 também é marcado pela disseminação da prática da tortura por 

agentes de Estado nos mais diversos órgãos, prática repudiada pela Constituição 

Federal e considerada crime inafiançável e imprescritível (art. se, inciso XLIII). 

8. Não restam dúvidas de que o Presidente da República não possui qualquer apreço pela 

democracia e sequer reconhece o papel de instituições como o Congresso Nacional e o 

1 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/augusto-aras-pede-ao-stf-abertura-de-inquerito
para-apurar-violacao-da-lei-de-seguranca-nacional 
2 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=44175 l&ori=1 
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Supremo Tribunal Federal para a consolidação do Estado de Direito. A Constituição 

Federal de 1988 consagrou a República Federativa do Brasil como Estado Democrático 

de Direito, baseado na soberania popular e com eleições livres e periódicas. 

9. No Estado Democrático de Direito, o Presidente da República se submete à 

Constituição Federal e às leis vigentes, devendo respeitar e o livre exercício do Poder 

Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais 

das unidades da Federação. É essencial assegurar, por todos os meios constitucionais, 

o livre e harmônico exercício dos poderes constituídos - princípio fundante do Estado 

brasileiro - garantido aos Poderes da República atuação livre de qualquer ameaça, 

especialmente vinda do Presidente da República. 

10. Destaque-se, ainda, que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou estado de 

pandemia no último dia 11 de março. No Brasil, o primeiro caso foi detectado no final 

de fevereiro e já são mais de 2.700 óbitos e mais de 43 mil casos. Diante do rápido 

avanço de propagação do vírus, a estratégia das autoridades sanitárias é evitar 

aglomerações para achatar a curva de crescimento da transmissão, de forma a evitar 

um colapso no sistema de saúde. 

11. Por diversas vezes, o Presidente da República confrontou e menosprezou as 

orientações das autoridades sanitárias nacionais e internacionais, que iam no sentido 

de promover medidas de contenção, distanciamento social, restrição da circulação de 

pessoas e isolamento. Sem amparo em medidas científicas e contrariando autoridades 

sanitárias nacionais e internacionais, a postura irresponsável e criminosa do Presidente 

da República tem colocado a população brasileira cada vez mais em risco e pode levar 

a uma tragédia sem precedentes no nosso país. 

12. As Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF) e a 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão solicitaram ao Procurador-Geral da 

República, por meio do Memorando Conjunto n!! 38/202014, recomendação para que 

a veiculação de pronunciamentos e informações correlatas, por toda e qualquer 

autoridade do Poder Executivo Federal, seja realizada de forma coerente e em sintonia 

com as orientações emanadas das autoridades sanitárias nacionais e da Organização 

Mundial de Saúde. 

13. Pelo exposto, em defesa da Constituição Federal da República Federativa do Brasil e 

das instituições democráticas, requeremos a V. Exa. a investigação e apuração das 

responsabilidades do Presidente da República, Sr. JAIR MESSIAS BOLSONARO, pelos meios 

legais disponíveis, no âmbito do Inquérito n!! 4.828, que tramita perante este Supremo 

Tribunal Federal. 

Respeitosamente, 
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Fernanda Melchionna 
Líder do PSOL na Câmara dos Deputados 

Áurea Carolina 
PSOL/MG 

Edmilson Rodrigues 
PSOL/PA 

Ivan Valente 
PSOL/SP 

Marcelo Freixo 
PSOL/RJ 

Talíria Petrone 
PSOL/RJ 

David Miranda 
PSOL/RJ 

Glauber Braga 
PSOL/RJ 

Luiza Erundina 
PSOL/SP 

Sâmia Bomfim 
PSOL/SP 
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TERMO DE JUNTADA 

Certifico que nesta data juntei aos autos a petição STF nº 24623/2020. 

Brasília, 23 de abril de 2020. 



EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, DO 
EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Ref.: Inq. 4.828/DF 

Rei. Min. Alexandre de Moraes 

Supremo Tribunal Federal srFDigitai 

23/04/2020 15:26 0024623 

l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111 

RANDOLPH FRED ERICH RODRIGUES ALVES, brasileiro, divorciado, Senador 

da República, portador da cédula de identidade nº 050360, inscrito no CPF sob o nº 

431.879.432-68, com endereço profissional na Praça dos Três Poderes, Palácio do 

Congresso Nacional, Senado Federal, Anexo I, 9º andar, vem, por intermédio de sua 

advogada, na qualidade de terceiro interessado, e com fundamento no art. 5°, XXXIV, 

"a", da Constituição Federal, apresentar PEDIDO para que seja oficiada a 

Procuradoria-Geral da República para promover aditamento do pedido de abertura de 

inquérito investigativo por esse Eg. STF, para incluir o Sr. JAIR MESSIAS 

BOLSONARO, brasileiro, casado, Presidente da República, inscrito no CPF sob o nº 

453.178.287-91, com domicílio legal em Brasília/DF, na Praça dos Três Poderes, 

Palácio do Planalto, Gabinete da Presidência, no escopo da investigação a ser iniciada, 

pelos fatos e fundamentos que passam a expor. 



1. DO FATO A SER NOTICIADO 

Na dia 19 de abril de 2020, como é de conhecimento de Vossa Excelência1, o 

Presidente da República compareceu a evento com um amontoado de seus apoiadores 

em frente ao QG do Exército em Brasília e discursou aos populares que carregavam 

cartazes pedindo intervenção militar e a derrocada de instituições da República como 

o STF e o Congresso. 

O Presidente fez questão de replicar parte do seu discurso em seu Twitter, 

dando ênfase aos trechos em que fala que "Eu estou aqui, porque acredito em vocês" e 

"Vocês estão aqui, porque acreditam no Brasil", estabelecendo o seu direto apoio às 

manifestações contra a democracia e a favor de uma intervenção militar. 

Conforme demonstra, ainda, o vídeo feito na ocasião, fica claro que o 

Presidente, após alguns minutos, começa a tossir, o que inviabiliza inclusive que 

continue seu discurso. Em verdade, muitos dos manifestantes, o Presidente e o pessoal 

de apoio estavam sem qualquer tipo de proteção em plena época de pandemia do 

coronavírus. 

A repercussão da presença e do discurso do Presidente foi imediata, nesse 

sentido a capa dos principais jornais do país demonstram (a título meramente 

exemplificativo): 

1 ) "STF e políticos repudiam ato contra o Congresso" - Valor 

Econômico; 

2) "'Não queremos negociar', diz Bolsonaro em ato pró-golpe" -

Folha de São Paulo; 

3) "'Não queremos negociar', diz Bolsonaro em ato pró-ditadura" 

- O Estado de São Paulo; 

Nota Pública do MPF. Disponível em: 
<http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/o-estado-democratico-de-direito-e-o-ministerio-publico-brasileiro>. 
Acesso em 20/04/2020. 



4) "STF, Congresso e governadores repudiam Bolsonaro" - O 

Globo; 

5) "Bolsonaro vai a ato pró-AI-5, desafia o vírus e é criticado" -

Correio Braziliense; 

6) "Em ato contra o Congresso e o STF, Bolsonaro diz que não vai 

negociar" - Correio do Povo; 

7) "Ato pró-intervenção: Bolsonaro desafia a democracia em meio 

à Pandemia" - O Povo; 

8) "Discurso em ato pró-intervenção militar" - Zero Hora. 

A presença do Presidente da República em evento de tal jaez foi repercutida, 

ainda, na imprensa intemacional2. Por exemplo, veja-se: 

2 Disponível em: 
<https :/ / g 1. globo. com/mundo/noticia/2020/04/19/imprensa-intemacional-repercute-participacao-de-bolsonaro-e 
m-ato-que-pedia-intervencao-militar.ghtml>. Acesso em 20/04/2020. 



Sections :: íl:nr hlas~ington po,t 
.A:~~~~ . .;:· -r: 

lh&Americas 

Brazil's Bolsonaro appears in protest backing n1ilitary 

E.'!!hPrl:=r.tJi:1eer1ro.,.;.,w~Md:;.~ottcu:i:tnotL~1l!'.'P/s~OM:."C:tieM'"fer.r..:,twtnew®"::',lWl.1 
~:c,tneiao,!.~St~,.,.l,i:dtQ,2«'0.~'!fflrecal'\fM.kl~<ler.ll:lp,ea:tStn:!,b!~MC,-!Y~J:lfl.~ 
t.b(Ml~$~t,,~~á:nrd'C'.Olld~kternxs.~&~~!óA'Ci 

~ Assodated Press 

a ~ Q Clarín~ MUNDO 

Síemp,re polémico 
1C,oron,avirus ,en Brasil: repudio 
de jueces y gobern.aidores a Jair 
Bolsonaro por participar en un 
acto pro-,dictadura 
Recnazo de magistrados de la Corte Suprema. et Jefe de 
Dlputados y 20 dt\ los TT gobernad.ores de Brasll. Grupos 
boJson;;wris~s tambtén se rnovili7...aton en Rfo dP. J;;meiro, s~n 
Pablo y Manaos para pedir la apertura de ,comercios y escuelas-. 



~ o_ - ,,. Di,írio bc Solícias 

IN(CIO / MUNDO 

Bolsonaro participa em manifestação 
contra o isolamento e a favor de 
intervenção militar 
Perante dezenas de simpatizantes, que .se agtomera....-am em 'frente a um quartel em Brasília. o presidente da 
República disse que "acabou a patifaria", supostamente em referência :ao .poder legisl4'tivo. Outras manifestações 
contra o confinamento decorr<>m em sao Paulo, Salvador e Manaus 

João Almeida Moreira. 
S50 Pa.u1o 
19Abt92020-1Q:45 

oooe 
"tÕPICOS 

•llta!'.ff 

•Mundo 
o Jttlf Bobronaro 

• c,ornnavff'\r.; 

Re1ac1onados 

8™SIL 
A ::u,"""'nc9n a ,..,,....t;o A.., 

Jai, 0otsonaro O EPA/.:toodson Alves 

~ ! International 
8~Xft Amé-r1que-s Europe ~oyen-Orf!nt Asle Aft1que Le~itleurduJoumallsmeeuropéen 

Accu~l1 > Attuall~ > tntmunkmel 

Brésil: Bolsonaro harangue des 
manifestants anti-confinement 
,Par l.e Agaro av•c AFP 
Publié li y a 4 heur~ 

Le présídent brésilien Jair Bolsonaro est allé souterur dimanche des 
manífestants qui. ne respectanc pas les regles de confinement, se sont 
massés devam le quartier général de l'armée à Brasília pour réclamer 
une intervention militaire et la fermeture du Congrês. 

«Nous ne vou/ons rien négocier•, a lancé le président d'extrême-droite, 
debout à l'arriere d"un pick-up, aux marufestants agglutinés, 
brandissant des pancartes appelant à «/'inten•enrion militaire avec 
Bolsonaro». Ces manifestants réclament l'application d'une Joi qui a 
imposé en 1968 la fermeture du Congres et supprimé de nombreux 
droits constitutionnels, 

Noutra ponta, Luís Roberto Barroso, Ministro do Supremo Tribunal Federal 

(STF) e Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou: "É assustador ver 

manifestações pela volta do regime militar, após 30 anos de democracia. Defender a 



Constituição e as instituições democráticas faz parte do meu papel e do meu dever. 

'Pior do que o grito dos maus é o silêncio dos bons' (Martin Luther King). Só pode 

desejar intervenção militar quem perdeu a fé no futuro e sonha com um passado que 

nunca houve. Ditaduras vêm com violência contra os adversários, censura e 

intolerância. Pessoas de bem e que amam o Brasil não desejam isso." O repúdio foi 

acompanhado também pelos Ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello. 

Já a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) destacou 

que, "no momento atual, em que urge a união do povo brasileiro e a harmonia dos 

Poderes em tomo do enfrentamento a uma pandemia de escala global, é redobrada a 

necessidade de refutar manifestações como a de hoje, e de velar pela democracia e 

pelo respeito e fortalecimento das instituições brasileiras como valores 

irrenunciáveis." 

Escritórios no Brasil de organizações internacionais de direitos humanos, como 

a Human Rights Watch no Brasil, também demonstraram profunda consternação 

diante dos fatos: "Ao participar de manifestação em Brasília na data de hoje, o 

presidente Jair Bolsonaro continua a agir de forma irresponsável e perigosa, colocando 

em risco a vida e a saúde dos brasileiros, em flagrante desrespeito às recomendações 

do seu próprio Ministério de Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Além disso, 

ao participar de ato com ostensivo apoio à ditadura, Bolsonaro celebra um regime que 

causou sofrimento indescritível a dezenas de milhares de brasileiros, e resultou em 

4.841 representantes eleitos destituídos do cargo, aproximadamente 20.000 pessoas 

torturadas e pelo menos 434 pessoas mortas ou desaparecidas. Em um momento que 

requer união de todos contra a disseminação da COVID-19, Bolsonaro se agarra ao 

radicalismo e demonstra pouco apreço às instituições democráticas do país. "3 

No mesmo sentido, a diretora-executiva da Anistia Internacional avaliou como 

grave a presença de Bolsonaro em um evento a favor da intervenção militar, nos 

seguintes dizeres: "[é] muito grave que o presidente da República se desvie da sua 

3 Disponível em: 
<https:// g 1. globo.com/politica/noticia/2020/04/19 /repercussao-sobre-o-discurso-de-bolsonaro-diante-de-manifes 
tantes-que-defendiam-intervencao-militar.ghtml> Acesso em: 20/04/2020. 



função, desrespeite as recomendações da OMS e clame por um regime que só traz 

mais sofrimento".4 

Em 07/03/2019, Bolsonaro disse que "Democracia e liberdade só existem 

quando a sua respectiva Forças Armadas assim o quer. (sic)".5 Exemplificativo que 

tenha participado de uma manifestação contrária à democracia no dia do Exército 

brasileiro ( 19/04). 

Noutra ponta, o flerte permanente do Sr. Jair Bolsonaro com a ditadura tem 

sido algo inegável. Veja-se: 

A) "Ele merecia isso: pau-de-arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura. 

Tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também".6 (1999) (grifo 

nosso) 

B) "A atual Constituição garante a intervenção das Forças Armadas para a 

manutenção da lei e da ordem. Sou a favor, sim, de uma ditadura, de 

um regime de exceção, desde que este Congresso dê mais um passo 

rumo ao abismo, que no meu entender está muito próximo".7 (1999) 

(grifo nosso) 

C) "Através do voto você não vai mudar nada nesse país, nada, 

absolutamente nada! Só vai mudar, infelizmente, se um dia nós 

partirmos para uma guerra civil aqui dentro, e fazendo o trabalho 

que o regime militar não fez: matando uns 30 mil, começando com o 

4 Disponível em: 
<htt,ps://gl .globo.com/politica/noticia/2020/04/19/anista-internacional-avalia-como-grave-presenca-de-bolsonar 
o-em-ato-a-favor-de-intervencao-militar.ghtml>. Acesso em: 20/04/2020. 
s ~~ ~ 

<htt,ps :/ /noticias. uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2019/03/07 /para-bolsonaro-democracia-e-liberdade-existem-qu 
ando-forcas-annadas-guerem.htm>. Acesso em: 20/04/2020. 
6 Bolsonaro se referia a Chico Lopes, ex-presidente do Banco Central, que na ocasião invocou o direito de ficar 
calado na chamada CPI dos Bancos no Senado. "Sou favorável, na CPI do caso Chico Lopes, que tivesse 
pau-de-arara lá", disse ele em entrevista ao programa Câmera Aberta, da Band. Disponível em: 
<https://www.cartacapital.eom.br/politica/bolsonaro-em-25-frases-polemicas/>. Acesso em: 20/04/2020. 
7 Discurso na tribuna da Câmara em junho de 1999. No mesmo ano, questionado no programa Câmera Aberta, 
da Band, se fecharia o Congresso caso fosse presidente da República, Bolsonaro respondeu: "Não há a menor 
dúvida. Daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia! [ ... ] O Congresso hoje em dia não serve para nada.". 
Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-em-25-frases-polemicas/>. Acesso em: 
20/04/2020. 



FHC, não deixar para fora não, matando! Se vai morrer alguns 

inocentes, tudo bem, tudo quanto é guerra morre inocente.".8 (1999) 

(grifo nosso) 

D) "O erro da ditadura foi torturar e não matar".9 (2008 e 2016) (grifo 

nosso) 

E) "Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de 

Dilma Rousseff [ ... ] o meu voto é sim" .10 (2016) 

Foram listados aqui apenas alguns de inúmeros exemplos de declarações 

antidemocráticas, que demonstram a o desrespeito do atual Presidente da República 

pelas Instituições democráticas do Brasil e contra a própria democracia brasileira. 

Por fim, no dia seguinte, 20 de abril, em suposta defesa da legitimidade de sua 

conduta, afirmou que "o pessoal geralmente conspira para chegar ao poder. Eu já 

estou no poder. Falta um pouco de inteligência para quem me acusa de ser ditatorial. 

Eu sou, realmente, a Constitui~ão". 

Frase mais manifesta de seus anseios autoritários, impossível! O Presidente da 

República, talvez seguindo o exemplo de seu ex-Secretário de Cultura, que 

parafraseou Joseph Goebbels, ministro de propagando nazista, parafraseou a frase 

atribuída a Luís XIV, "O Estado sou eu", que captou a imagem de um poder absoluto, 

concentrado nas mãos de um único governante, típico dos estados absolutistas. 

8 A declaração foi feita também no programa Câmera Aberta. Bolsonaro chegou a sugerir o "fuzilamento" do 
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em diferentes ocasiões. Em livro, seu filho, Flávio Bolsonaro, explica 
que a afirmação foi apenas uma alusão a uma declaração do avô de FHC, que teria falado em fuzilar a família 
real caso ela resistisse ao exílio. Disponível em: 
<https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-em-25-frases-polemicas/>. Acesso em: 20/04/2020. 
9 Bolsonaro reiterou seu posicionamento sobre a ditadura no Brasil no programa Pânico, da Rádio Jovem Pan, 
em julho de 2016, repetindo a mesma declaração proferida anos antes, em agosto de 2008, em discussão com 
manifestantes em frente ao Clube Militar, no Rio de Janeiro. O ato na ocasião protestava contra militares que se 
opunham a uma revisão da Lei da Anistia, a fim de levar à Justiça oficiais acusados de terem cometido crimes 
durante a ditadura. Disponível em: 
<https://www.cartacapital.eom.br/politica/bolsonaro-em-25-frases-polemicas/>. Acesso em: 20/04/2020. 
10 Em votação na Câmara em abril de 2016, Bolsonaro se posicionou a favor do impeachment da então 
presidente Dilma Rousseff com uma homenagem ao coronel Brilhante Ustra, reconhecido pela Justiça como 
torturador durante a ditadura militar. Morto em 2015, ele foi comandante do DOI-Codi em São Paulo, um dos 
maiores centros de repressão durante a ditadura, entre 1970 e 1974. Disponível em: 
<https://www.cartacapital.eom.br/politica/bolsonaro-em-25-frases-polemicas/>. Acesso em: 20/04/2020. 



Sua posição declarada, enfaticamente, em todas estas manifestações públicas, 

em especial naquela que particularmente motiva esta Representação, é clara: o 

desmonte e enfraquecimento planejado das instituições democráticas e da 

credibilidade das autoridades de maior relevo na República. 

Da mesma forma, sua atuação no enfrentamento da pandemia em defesa de 

política pública contrária ao distanciamento social e do isolamento horizontal coloca 

em risco todo Povo, devendo ser combatida. 

Partindo desse contexto, este peticionante protocolou, na data de ontem 

(20/4), representação ao MPF, para que a Procuradoria promovesse a 

investigação das declarações antidemocráticas do Presidente da República, haja 

vista o desrespeito à democracia e a afronta direta à Constituição Federal, bem 

como de sua atuação contrária aos interesses do Povo no enfrentamento da 

pandemia. 

Logo após o pedido, o peticionante foi informado de que a PGR solicitara a 

esse Eg. Tribunal a abertura de inquérito para apura a violação à Lei de 

Segurança Nacional. Veja-se nota da própria PGR11 : 

Investigação envolve suposta participação de deputados federais na organização de ato que 

pediu fechamento do Congresso e do Supremo 

O procurador-geral da República, Augusto Aras, solicitou ao Supremo Tribunal Federal 

(STF), nesta segunda-feira (20), a abertura de um inquérito para apurar fatos em tese 

delituosos envolvendo a organização de atos contra o regime da democracia participativa 

brasileira, por vários cidadãos, inclusive deputados federais, o que justifica a competência 

do STF. 

A investigação refere-se a atos realizados em todo o país, neste domingo (19), em que 

participantes pediram o fechamento de instituições democráticas, como o Congresso 

Nacional e o STF. O inquérito visa apurar possível violação da Lei de Segurança Nacional 

(7.170/1983). Uma das pautas de parte dos manifestantes era a reedição do AI-5, o ato 

institucional que endureceu o regime militar no país. 

11 Disponível em: 
<http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/augusto-aras-pede-ao-stf-abertura-de-inguerito-para-apurar-violacao-d 
a-lei-de-seguranca-nacíonal>. 



."O Estado brasileiro admite única ideologia que é a do regime da democracia participativa. 

Qualquer atentado à democracia afronta a Constituição e a Lei de Segurança Nacional", 

afirmou o procurador-geral, Augusto Aras. 

Para a infeliz surpresa desse peticionante, contudo, o Presidente da 

República não foi incluído no pedido enviado a esse Eg. Tribunal. E, com a 

devida vênia, sem qualquer justificativa razoável para justificar o recorte de não 

inserir o Presidente na seara da investigação, já que ele foi, certamente, uma das 

figuras mais ativas na manifestação. 

E, justamente atento à gravidade da situação retratada na manifestação, Vossa 

Excelência autorizou, há pouco, a abertura do referido inquérito investigativo. Veja-se 

nota12 da Globo sobre o tema: 

Moraes atendeu a um pedido do procurador-eeral da República, Amrusto Aras. O 

ministro manteve o caso sob sigilo e autorizou a busca de provas pedidas pelo 

Ministério Público Federal. 

A investigação tem como pano de fundo atos realizados neste domingo (19) em todo o país 

e que tinham entre os manifestantes defensores do fechamento do Congresso, do STF e da 

reedição do Al-5, o ato institucional que endureceu o regime militar no país. 

O caso tem deputados federais entre os alvos, o que justifica a competência da Corte para a 

apuração. 

Em sua decisão, Moraes classificou como gravíssimos os fatos apresentados pela PGR, 

uma vez que atentam contra o Estado Democrático de Direito brasileiro e suas Instituições 

republicanas. 

Na avaliação do ministro "é imprescindível a verificação da existência de 

oreanizações e esquemas de financiamento de manüestações contra a Democracia e a 

divuleação em massa de mensaeens atentatórias ao reflime republicano, bem como as 

suas formas de eerenciamento, liderança, oreanização e propaeação que visam lesar 

ou expor a perieo de lesão os Direitos Fundamentais. a independência dos Poderes 

instituídos e ao Estado Democrático de Direito, trazendo como conseqyência o nefasto 

manto do arbítrio e da ditadura". 

De acordo com nota divulgada pelo gabinete, o ministro afirma que a Constituição não 

permite o financiamento e a propaeação de ideias contrárias à ordem constitucional e 

12 Disponível em: 
https :/ / g l . globo.com/politica/noticia/2020/04/21 / moraes-autoriza-abertura-de-inquerito-para-apurar-relacao-de
deputados-com-atos-contra-a-democracia. ghtml. 



ao Estado Democrático nem tampouco a realização de manifestações visando o 

rompimento do Estado de Direito, com a extinção das cláusulas pétreas 

constitucionais - voto direto, secreto, universal e periódico; separação de poderes e 

direitos e earantias fundamentais (CF, artieo 60, §4º) -, com a conseguente, instalação 

do arbítrio. 

O texto afirma ainda que, para Moraes, a liberdade de expressão e o pluralismo de 

ideias são valores estruturantes do sistema democrático. 

"A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão 

interlieados com a liberdade de expressão tendo por objeto não somente a proteção de 

pensamentos e ideias, mas também opiniões. crenças, realização de juízo de valor e 

críticas a aeentes públicos, no sentido de earantir a real participação dos cidadãos na 

vida coletiva", diz a nota. 

O ministro afirma que são inconstitucionais. e não se confundem com a liberdade de 

emressão, as condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou 

mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao reei,me democrático. 

Ainda de acordo com Moraes, também ofendem os princípios constitucionais 

"aquelas que pretendam destruí-lo, juntamente com instituições republicanas. 

preeando a violência, o arbítrio, o desrespeito aos direitos fundamentais. Em suma, 

pleiteando a tirania". 

PGR 

Ao pedir a abertura do inquérito. Au&Ysto Aras afirmou: "0 Estado brasileiro 

admite única ideoloei,a que é a do reei,me da democracia participativa. Qualquer 

atentado à democracia afronta a Constituição e a Lei de Se&Yrança Nacional". 

Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro cheeou a discursar em um evento no qual os 

manifestantes gritaram palavras de ordem contra o Supremo e Congresso e o fechamento 

das duas instituições. Mas ele não é alvo do inquérito. Na manhã desta segunda-feira (20), 

Bolsonaro defendeu o Supremo e o Congresso "abertos e transparentes". 

Para a PGR, não há nenhum indício de que o presidente tenha vínculo com a 

promoção desses eventos. O foco da apuração é a estruturação desses atos, que podem 

ter violado a Lei de Se&Yrança Nacional. (grifos nossos) 

Não há dúvidas, Excelência, de que a linha da liberdade de expressão foi 

cruzada. E, nesse caso, foi atravessada rumo ao pior e obscuro sentido: o da ditadura e 

dos seus atos antidemocráticos. Não há dúvidas de que o Presidente da República 

participou do ato e, no mínimo, anuiu (por omissão ou comissão) com o teor das falas 

antidemocráticas lá proferidas. 



Nessa esteira, é premente que se esclareça, de modo mais transparente: (i) 

se o Presidente da República também será objeto do inquérito autorizado; ou, (ü) 

se não o for, a motivação jurídica, razoável e suficiente, para sua não inclusão 

nas investigações, já que sua presença no ambiente é inegável. 

O que se busca aqui é nada mais do que o simples respeito ao princípio 

republicano, para o qual nem mesmo o Presidente da República - e, diga-se, 

principalmente ele - pode ser imune a investigações criminais e à sua consequente 

responsabilização. 

Trata-se de primado para se prevenir eventual ilegalidade, vez que é 

imprescindível a autorização judicial prévia desse Eg. Tribunal para que se proceda à 

investigação do Exmo. Sr. Presidente. Afinal, a competência originária do Supremo 

Tribunal Federal para processar e julgar autoridade com foro por prerrogativa de 

função alcança a supervisão de investigação criminal e os atos investigatórios 

praticados sem a supervisão desse Eg. STF são nulos. 

E isso sem perder de vista o contexto de aparente postura contraditória da 

PGR, que determinou o arquivamento de representações que tinham por alvo o 

Presidente da República - embora, como se viu, tenha taxativamente participado das 

manifestações antidemocráticas, o que, em princípio, atrairia sua necessária 

investigação prefaciai -, nada obstante tenha adotado, até o momento, a postura 

investigativa aparentemente desejável em face de parlamentares federais. 

Sendo assim, imprescindível definir o escopo investigatório a priori, para se 

saber se alcança ou não o Presidente da República, sob pena de as eventuais 

provas colhidas serem inúteis em seu desfavor, em eventual futura ação penal. 

2. DO DIREITO: AS MANIFESTAÇÕES ANTIDEMOCRÁTICAS 

A Constituição estabelece que a defesa das instituições democráticas é de 

competência comum entre todos os entes federados, justamente por se tratar de uma 

preocupação difusa. Não à toa, também se estabelece, no texto constitucional, que 



uma das funções essenciais do Ministério Público é justamente a defesa do regime 

democrático. E é justamente sob essa égide que se promove a presente representação. 

Ao comparecer ao movimento contra o Congresso e a favor de uma possível 

intervenção militar no Brasil no dia 19/4/2020, o Presidente Jair Bolsonaro promoveu 

verdadeiro desrespeito à Constituição Federal, que, logo em seus primeiros artigos 

estabelece o Estado Democrático de Direito e o Princípio da Tripartição dos Poderes 

as bases da conduta da sociedade brasileira: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos: 
( ... ) 
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. 

Como fica claro, nossa Constituição estabelece como princípios fundamentais a 

democracia e a convivência harmônica entre os Poderes da República. No entanto, o 

Sr. Jair Bolsonaro, em verdadeira ofensa à Carta Magna da República, norteadora de 

todas as condutas do Estado, promoveu claro apoio a manifestações de cunho 

autoritário. 

Somado a isso, o comportamento do Presidente da República também foi 

explícito na contrariedade à legislação infraconstitucional. A Lei nº 7 .170/83 define os 

crimes contra a segurança nacional - curiosamente, uma lei editada justamente sob a 

égide da ditadura militar e sem nenhuma alteração até hoje, justamente porque, no 

regime democrático, nunca se cogitou de qualquer possibilidade de ato atentatório à 

própria democracia, naturalmente tida como um consenso mínimo em toda a 

sociedade. 

Dentre outros crimes, a Lei prescreve condutas que lesam ou expõem a perigo 

de lesão o regime representativo e democrático (art. 1 º, II). Dentre os tipos penais 

específicos, o Sr. Jair Bolsonaro potencialmente incorre em alguns deles. Veja-se: 



Art. 16 - 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. 

Pena: reclusão, de 1 a 5 anos. 

Art. 17 - Tentar mudar, com emprego de violência ou grave ameaça, a ordem, o regime 

vigente ou o Estado de Direito. 

Pena: reclusão, de 3 a 15 anos. 

Parágrafo único.- Se do fato resulta lesão corporal grave, a pena aumenta-se até a metade; 

se resulta morte, aumenta-se até o dobro. 

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. 

( ... ) 

Art. 22 - Fazer, em público, propaganda: 

I - de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social; 

( ... ) 

IV - de qualquer dos crimes previstos nesta Lei. 

Pena: detenção, de 1 a 4 anos. 

§ 1 º - A pena é aumentada de um terço quando a propaganda for feita em local de trabalho 

ou por meio de rádio ou televisão. 

( ... ) 

Art. 23 - Incitar: 

I - à subversão da ordem política ou social; 

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

instituições civis; 

m -à luta com violência entre as classes sociais; 

IV - à prática de qualquer dos crimes previstos nesta Lei. 

Pena: reclusão, de 1 a 4 anos. 

O regime democrático é um dos pilares de qualquer estado ocidental moderno. 

Sem alongamento excessivo no tocante às bases da democracia, atualmente cinco 

critérios básicos vêm sendo aferidos para assegurar o grau democrático de um país: o 

processo eleitoral e pluralismo, as liberdades civis, o funcionamento do governo, a 

participação política e a cultura política. 



Usando exatamente esses critérios, a revista Toe Economist calcula, 

anualmente, um ranking de "índice democrático". E a nossa posição não é muito 

animadora: nossa democracia é classificada como "falha", com uma nota entre 6.00 e 

6.99 em uma escala de 0.00 a 10.00 (em 2018). O que esperar do nosso índice 

democrático após essas declarações autoritárias do do Sr. Presidente da República? 

Qual imagem, interna e externa, queremos passar? Certamente, não é das melhores 

com esse ímpeto antidemocrático. 

Pois bem. Essa percepção de que a democracia é melhor forma de governo que 

temos - materializada na ilustre frase de Churchill - já subsiste há alguns séculos, ou 

não se discutiria a democracia grega. Embora hoje se faça uma série de críticas à 

efetiva participação popular naquele regime, não se nega que as discussões lá postas 

foram o verdadeiro embrião democrático. Contudo, o Sr. Jair Bolsonaro parece 

ignorar quase 3.000 anos de evolução no pensamento filosófico e jurídico, ao 

pretender suplantar nosso já frágil regime democrático por pretensões pessoais de 

alguma espécie de poder autoritário. 

Especificamente no Brasil, a Proclamação da República em 1889 significou o 

início de um suspiro democrático. Efetivamente, contudo, o primeiro presidente eleito 

por meio de votos diretos foi Prudente de Morais, em 1894. De lá para cá, houve uma 

sucessão de incursões autoritárias, na Era Vargas, República Nova e Ditadura Militar. 

Desde a redemocratização - cujo ápice se deu com a Constituição de 1988 -, 

não mais se cogitou de qualquer ímpeto antidemocrático, por mais que sempre 

houvesse vozes defendendo o autoritarismo. Curiosamente, a família do Sr. Presidente 

da República protagonizou algumas célebres frases desde os anos 90: "Através do 

voto, você não muda nada no país. Tem que matar uns 30 mil"; "Se quiser fechar o 

STF, manda um soldado e um cabo"; "Só há democracia e liberdade quando forças 

armadas querem"; "O problema do Brasil é a classe política". 13 

13 METRÓPOLES. Familia Bolsonaro critica a democracia do Brasil desde 1990: relembre. Disponível em: 
<https://www.metropoles.com/brasiVfamilia-bolsonaro-critica-a-democracia-do-brasil-desde-1990-relembre>. 
Acesso em 19.04.2019. 



O que sempre representou uma voz distante - que, justamente por vivermos em 

uma democracia, nunca foi cerceada-, contudo, tomou-se realidade mais transparente 

e próxima com o resultado das eleições de 2018. 

Pois bem. O Pacto de San José da Costa Rica, de 1969, dispunha, em seu 

preâmbulo, o objetivo nuclear do estabelecimento de um quadro de instituições 

democráticas, fundado em um regime de liberdade pessoal e de justiça social, com 

foco no respeito dos direitos humanos essenciais. E também previa, como cláusula 

geral interpretativa, que as disposições do próprio Pacto não poderiam afastar direitos 

e garantias que decorrem da forma democrática representativa de governo. A ênfase 

democrática era enorme, justamente pelo sombrio passado autoritário vivido na porção 

latino-americana do continente. 

Inspirada no Pacto, a Constituição Federal de 1988, também em seu preâmbulo, 

dispõe que o objetivo dos constituintes era a instituição de um "Estado Democrático, 

destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social". 

Existe, desse modo, comprovação pública de que o Sr. Jair Bolsonaro tenha 

pretensões de empregar meios violentos ou grave ameaça para tentar subverter o 

regime democrático, essa não é uma hipótese que se deve descartar de plano, razão 

por que mereceria apuração mais cautelosa por parte do Ministério Público, com a 

instauração de respectivo inquérito. 

De toda forma, mesmo que não se cogite de intenção pessoal do Sr. Jair 

Bolsonaro em fazer parte de movimentos violentos, não se deve ignorar o fato de que, 

dada a popularidade de sua família, ele tem um potencial de incentivo muito grande. 

Isso é, qualquer cidadão que tenha mínimo apreço pela ideia autoritária pode se sentir 

convidado a externar, inclusive de modo violento, o seu ímpeto antidemocrático. 



Justamente por isso, a Lei de Segurança Nacional prescreve como criminosa a 

conduta de fazer propaganda ou incitações para tentativas de lesionar o regime 

representativo e democrático (leitura sistemática dos arts. 22, 23 e 1 º, II). Há inclusive 

a previsão de uma majorante justamente pelo potencial difuso da propaganda: nada 

com maior capilaridade social do que as atuais redes sociais, principalmente a do do 

Sr. Presidente da República. 

A conduta do Sr. Jair é tão grave que certamente cometeu verdadeiro crime de 

responsabilidade. Afinal, sua afirmação atenta diretamente contra a separação de 

poderes (art. 85, II, da Constituição) e contra o próprio direito político ao livre 

exercício da soberania popular (art. 85, III, c/c art. 14, ambos da Constituição). 

Ora, nada mais aderente à pretensão do Sr. Jair Bolsonaro. Afinal, o que ele 

realmente deseja é retirar o poder do cidadão-eleitor, que tem a prerrogativa 

constitucional inviolável (art. 60, § 4°, II e IV, da Constituição) de escolher os seus 

representantes, que exercerão as funções do Poder de modo democrático e periódico. 

Portanto, vê-se que, indubitavelmente, a conduta do Sr. Jair Bolsonaro é 

claramente incompatível com o regime democrático, com violações diretas à 

Constituição, à Lei que prevê os crimes de responsabilidade e à Lei de Segurança 

Nacional. Afmal, o que ele pretende nem mesmo é permitido ao poder constituinte de 

reforma, pois a Constituição estabelece como cláusulas pétreas (i) o voto direto, 

secreto, universal e periódico, (ii) a separação dos Poderes e (iii) os direitos e 

garantias individuais. 

Dessa forma, não há dúvidas de que o Sr. Jair Messias Bolsonaro deve ser 

responsabilizado por tais atos, inclusive para se coibir qualquer ímpeto 

antidemocrático em nossa sociedade. Não se trata aqui de uma pretensão contrária à 

liberdade de expressão - afinal, mesmo discursos autoritários devem ter lugar na 

sociedade-, mas de legítima preocupação para que o discurso não ganhe coro e gere 

verdadeira "guerra civil". 



3. DOS PEDIDOS 

Nesse sentido, solicitamos a Vossa Excelência, na qualidade Relator do 

Inquérito cuja abertura foi solicitada pela PGR, oficie ao referido órgão acusador para 

aditar o pedido, incluindo o Presidente da República no escopo da investigação 

do referido Inquérito, ou esclarecer, com a motivação jurídica razoável e 

suficiente, o porquê de sua não inclusão nas investigações, já que sua presença no 

ambiente é inegável. 

Termos em que pede deferimento. 

Brasília, 21 de abril de 2020. 

Randolfe Rodrigues 

Senador da República 

LADYANE KATLYN; ............... ,,,,... ... LADYANEKATlYNDESOUZA 

DE SOUZA · ~-,.., .... , ... 
/'; 

Ladyane Souza 

OAB/DF 59.078 



PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA 

Outorgante: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES, brasileiro, Senador da 

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

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

Outorgada: LADY ANE SOUZA, OAB/DF 59.078. 

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 4.828, para solicitar a inclusão do Presidente da 

República nas investigações do citado Inquérito, para aferir sua participação nas 

manifestações nele investigadas ou explicitar as razões pela sua não inclusão. 

Brasília, 21 de abril de 2020. 

Randolfe Rodrigues 

Senador da República 
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Inquérito 4828 

TERMO DE JUNTADA 

Certifico que nesta data juntei aos autos a petição STF n!! 24312/2020. 

Brasília, 24 de abril de 2020. 

Cristin 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, ALEXANDRE DE MORAES 

Ref: Inquérito n. 4828 

Supremo Tribu_nal Federal srFD1gita1 

22/04/2020 16:49 0024312 

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

PEDRO IVO DE SOUZA BATISTA, brasileiro, casado, consultor, inscrito 

no CPF n. 139.381.693-20; LAÍS ALVES GARCIA, inscrita no CPF n. 

059.173.187/86; CARLOS ROBERTO LUPI, brasileiro, casado, 

administrador de empresas, RG nº 036289023 IFP, CPF nº 434.259.097-20; 1 

GLEISI HELENA HOFFMANN, brasileira, casada, Deputada Federal 

(PT/PR), RG nº 3996866-5 SSP/PR, CPF nº 676.770.619-15; LUCIANA 

BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS, brasileira, em relação de união 

estável, engenheira elétrica, no exercício do mandato de Vice

Governadora do Estado de Pernambuco; CARLOS ROBERTO 

SIQUEIRA DE BARROS, brasileiro, portador da CI n. 2.045.625, CPF n. 

084.316.204-04;, JULIANO MEDEIROS, brasileiro, historiador e residente 

e domiciliado em São Paulo/SP, inscrito no CPF n. 004.407.270-81 e 

EDMILSON SILVA COSTA, brasileiro, economista, inscrito no CPF n. 

044.976.433-87; vêm, respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar 

NOTÍCIA DE FATO, em desfavor do Sr. Presidente da República, Jair Messias 

Bolsonaro, nos termos e fundamentos a seguir aduzidos. 
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1. Em 20 de abril de 2020, a Procuradoria-Geral da República informou1, 

mediante seu sítio oficial, que o e. Procurador Geral da República, Sr. Augusto 

Aras, requereu a abertura de procedimento investigativo, com o objetivo de 

apurar a participação de Deputados Federais em "fatos em tese delituosos", os 

quais atentaram contra o Regime Democrático de Direito brasileiro e suas 

instituições. 

2. Os fatos a que se refere a investigação solicitada pelo Sr. Procurador

Geral da República no bojo do Inquérito 4828, dizem respeito a atos ocorridos 

em todo o Brasil, durante o último domingo (19), reportados por inúmeros 

veículos de mídia2, 3, 4,s, 6• 

3. Nos referidos atos, os participantes sustentaram seu apoio ao Presidente 

da República, ao passo em que entoavam discurso de apoio à intervenção 

militar, palavras contra os eminentes Ministro desse Supremo Tribunal Federal, 

manifestando-se em favor da odiosa marca contra direitos civis e políticos da 

população brasileira: o Ato Institucional nQ 05 (AI-5) 

4. Dito isso, impera ressaltar que, para além da possível participação de 

parlamentares federais, o atual mandatário da Presidência da República, Sr. Jair 

Messias Bolsonaro, esteve presente nas manifestações antidemocráticas acima 

1 http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/augusto-aras-pede-ao-stf-abertura-de-inquerito-para-apurar
violacao-da-lei-de-seguranca-nacional 
2 https://exame.abril.com.br/brasil/bolsonaro-discursa-para-manifestacao-com-faixa-fora-maia-e-apoio-ao
ai-5/ 
3 https://www.poder360.eom.br/govemo/bolsonaro-discursa-em-ato-com-pauta-a-favor-do-ai-5-e-contra
o-congresso/ 
4 https://www.cnnbrasil.eom.br/nacional/2020/04/20/bolsonaro-discursa-em-protesto-que-defende-ai-5-e
mais-da-manha-de-20-de-abril 
5 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52353804 
6 https://gl .globo.com/fantastico/noticia/2020/04/19/bolsonaro-discursa-a-manifestantes-que-pediam
intervencao-militar.ghtml 
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mencionadas, embora, conforme veiculado pelos meios comunicação7, s, 9, 10, 11, 

não se encontra no rol de investigados pela investigação postulada pelo 

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República. 

5. Em verdade, são reiterados os discursos e manifestações do Sr. Jair 

Messias Bolsonaro que afrontam a democracia brasileira e endossam ideias 

hostis às instituições da República, o que foi invariavelmente replicado pelos 

seus apoiadores nos atos que constituem o objeto da aludida investigação. 

6. Além de instigar grande aglomeração de pessoas em plena pandemia do 

novo Coronavírus (COVID-19) - desrespeitado orientações sanitárias emanadas 

por diversas entidades e autoridades públicas -, o atual Presidente da República 

não apenas participou, mas discursou em ato claramente antidemocrático 

realizado no Distrito Federal. 

7. O seu discurso, por sua vez, contou com palavras de apoio aos 

manifestantes como "não queremos negociar nada" e "acredito em vocês", enquanto 

os presentes proferiam palavras de ordem contra o Presidente da Câmara dos 

Deputados, o Supremo Tribunal Federal e seus Ministros, e ostentavam faixas 

com pedidos de fechamento de outros poderes e reestabelecimento do 

famigerado AI-5. 

8. No dia posterior, em entrevista concedida às portas do Palácio da 

7 https://www.jota.info/stÍ!do-supremo/aras-pede-inquerito-contra-deputados-para-apurar-organizacao-de
ato-antidemocratico-20042020 
8 https://gl .globo.com/politica/noticia/2020/04/20/aras-pede-que-stf-investigue-participacao-de
deputados-em-organizacao-de-atos-contra-democracia. ghtml 
9 https://congressoemfoco.uol.com.br/justica/aras-pede-ao-stf-apuracao-sobre-atos-antidemocraticos-com
a-presenca-de-bolsonaro/ 
10 https://www.youtube.com/watch?v=553D8VHI8Mo 
11 https :/ /brasil. elpais.com/politica/2 020-04-19/bolsonaro-endossa-ato-pro-intervencao-militar-e-provoca
reacao-de-maia-stf-e-governadores.html 
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Alvorada, moradia oficial do Presidente da República, o Sr. Jair Messias 

Bolsonaro, em que pese ter amenizado seu discurso em detrimento dos outros 

Poderes, tomou a proferir dizeres que maculam o Estado Democrático de 

Direito ao afirmar "ser a Constituição". 

9. Não é demais lembrar que tal concepção de Estado, onde a Constituição 

da República toma corpo no Chefe do Poder Executivo, é amplamente 

difundida nas teorias constitucionais autoritárias, como a defendida pelo jurista 

alemão Carl Schmitt, ou, na experiência brasileira, a teoria de Francisco Campos, 

autor no Ato Institucional n. 1, que deu início à Ditadura Civil-Militar de 1964. 

10. Assim, ao instaurar inquérito que objetive apurar a participação de 

Deputados Federais nos atos citados, crê-se imperioso que seja igualmente 

investigado o Sr. Jair Messias Bolsonaro, porquanto a sua conduta é nitidamente 

semelhante à dos Deputados possivelmente investigados. 

11. Na linha do que aqui é noticiado, a presença do Presidente da República 

consubstancia fato ainda mais grave, eis que sustenta e inspira o ideal 

antidemocrático ostentado pelos manifestantes, de modo que a ele deve ser 

estendida a investigação em comento. 

12. Diante do exposto, requer-se que esse d. Ministro Relator encaminhe a 

presente Notícia de Fato ao Procurador-Geral da República para que se 

manifeste acerca da extensão do procedimento de apuração instaurado pelo 

Inquérito 4828 para a conduta perpetrada, na mesma ocasião, pelo Presidente 

da República, Sr. Jair Messias Bolsonaro, a fim de verificar a existência de crime 

e, sendo o caso, a busca por sua responsabilização. 

4 
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Nestes termos, pede deferimento. 

Brasília, 22 de abril de 2020. 

Pedro Ivo de Souza Batista 

Representante Nacional da REDE 

Gleisi Helena Hoffmann 

Presidenta Nacional do PT 

Luciana Barbosa de Oliveira Santos 

Presidenta Nacional do PCdoB 

Juliano Medeiros 

Presidente Nacional do PSOL 

4~ 
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Laís Alves Garcia 

Representante Nacional da REDE 

Carlos Roberto Lupi 

Presidente Nacional do PDT 

Carlos Roberto Siqueira de Ba"os 

Presidente Nacional do PSB 

Edmilson Silva Costa 

Representante do PCB 
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4 pontos sobre o discurso de Bolsonaro em ato a favor de 
'intervenção militar' 

20 abril 2020 

-------------------·· -·- - --- --
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Em meio à crise do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso em 
ato que pedia "intervenção militar" e o fechamento do Congresso e do Supremo 
Tribunal Federal (STF) em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília. 

A atitude do presidente no domingo (19/04), no mesmo dia em que o Brasil chegava a um 
total de mais de 2.400 mortes confirmadas devido ao coronavírus, despertou críticas de 
ministros do STF, governadores e parlamentares. 

O professor de relações internacionais na Fundação Getulio Vargas (FGV) Oliver Stuenkel 
afirmou que Bolsonaro alcançou o objetivo de desviar o foco da discussão sobre a pandemia 
e as medidas necessárias para contê-la. 

"Conseguiu pautar a agenda do debate público e desviar o foco. Diferentemente do resto do 
mundo, que discute como melhor responder à pandemia, nós estamos discutindo se haverá 
golpe militar ou não", escreveu Stuenkel no Twitter. 

Leia, a seguir, os principais pontos sobre o discurso do presidente e as reações (ou silêncios) 
que ele gerou: 

Talvez também te interesse 
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Após Twitter, Facebook e lnstagram excluem vídeo de ~ 
Bolsonaro por 'causar danos reais às pessoas' 

Coronavírus: de Bolsonaro a Merkel, como os 
brasileiros avaliam nas redes as respostas dos líderes 
à pandemia 

O que o Brasil está fazendo para combater a pandemia 
do coronavírus 

Cidades dos EUA que usaram isolamento social contra 
gripe espanhola tiveram recuperação econômica mais 
rápida, diz estudo 

1. 'Não queremos negociar nada' 

Bolsonaro foi até o QG do Exército, em Brasília, e discursou em cima da caçamba de uma 
caminhonete a manifestantes que pediam "intervenção militar". 

PROPAGANDA 

(DX 

"Nós não queremos negociar nada. Nós queremos ação pelo Brasil", disse o presidente, em 
discurso que foi transmitido ao vivo em rede social. 

Ele voltou a usar frases como "chega da velha política" e disse aos manifestantes: "eu estou 
aqui porque acredito em vocês e vocês estão aqui porque acreditam no Brasil". 



/,},~ 
Próximo a faixas que pediam que os militares agissem contra STF e Congresso, Bolsonaro ~ 
falou em manter a democracia. "Contem com o seu presidente para fazer tudo aquilo que for 
necessário para manter a democracia e garantir o que há de mais sagrado, a nossa 
liberdade." 

O protesto, no entanto, estava repleto de cartazes contra a democracia. Eles diziam diziam 
"fora STF", "fora Maia" e pediam o retorno do Al-5, que foi~ at~ insti!ucJo"!al _qu~ 
endureceu o regime militar e autorizou uma série de medidas de exceção, permitindo o 
fechamento do Congresso, a cassação de mandatos parlamentares, intervenções do governo 
federal nos Estados, prisões até então consideradas ilegais e suspensão dos direitos 
políticos dos cidadãos sem necessidade de justificativa. 

Um dos cartazes pedia "intervenção militar com Bolsonaro no poder". 

r 

~ 
~ 

Jair M. Bolsonaro 
@jairbolsonaro 

- QG do @exercitooficial (DF): 

77,6 mil 13:56 - 19 de abr de 2020 

39,5 mil pessoas estão falando sobre isso 
\,.. _________ -·------- --- ---- - --

Nesta segunda-feira (20), ao deixar o Palácio da Alvorada, Bolsonaro foi falar com a 
imprensa e defendeu Supremo e Congresso "abertos e transparentes". 

"Sem essa conversa de fechar. Aqui não tem que fechar nada, dá licença aí. Aqui é 
democracia, é respeito à Constituição Brasileira", respondeu a um apoiador que pediu o 
fechamento do STF. 

Bolsonaro disse que "falta inteligência" para quem o acusa de ser ditatorial. "O pessoal 
geralmente conspira para chegar ao poder. Eu já sou o presidente da República." 

Afirmou, ainda, que o povo estava nas ruas, em grande parte, "pedindo a volta ao trabalho" e 
que a situação econômica do Brasil está se agravando. 

Bolsonaro disse que todo e qualquer movimento tem "infiltrados" e que as pessoas têm 
liberdade de expressão. "Queremos voltar ao trabalho, o povo quer isso. Estavam lá 
saudando o Exército brasileiro, é isso e mais nada. Fora isso, é invencionice." 



2. Tosse e aglomeração 

A aglomeração de manifestações, como a que Bolsonaro participou, vai contra as 
recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Durante a participação, o presidente chegou a tossir e passar as mãos no nariz. Em 
determinado momento, ele também cumprimentou um policial com aperto de mãos. 

Não é novidade, contudo, que o presidente não está cumprindo recomendações de 
distanciamento social. Ele tem feito saídas em Brasília e no entorno da capital - em uma 
delas, foi a uma padaria, tirou fotos com funcionários, bebeu refrigerante e comeu. 

Ele reforçou o discurso contra o isolamento social e disse que todas as atividades 
econômicas são essenciais. O presidente vem defendendo que é necessário "preservar a 
economia" durante a pandemia. 

A OMS, porém, afirma que o distanciamento social é importante para reduzir o número de 
mortes. Diante dessa necessidade de redução da atividade, economistas e entidades 
recomendam que os governos promovam medidas de apoio à população que pode ficar sem 
renda ou com renda reduzida. 

3. Reação 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) disse ontem que repudia atos em defesa 
da ditadura. 

"O mundo inteiro está unido contra o coronavírus. No Brasil, temos de lutar contra o carona e 
o vírus do autoritarismo. É mais trabalhoso, mas venceremos. Em nome da Câmara dos 
Deputados, repudio todo e qualquer ato que defenda a ditadura, atentando contra a 
Constituição", escreveu no Twitter. 

No momento em que o governo e o Congresso devem apresentar medidas para responder à 
crise gerada pelo coronavírus, Maia e Bolsonaro vêm travando briga pública. 
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Lamentável que o presidente da república apoie um ato 

antidemocrático, que afronta a democracia e exalta o Al-5. 

Repudio também os ataques ao Congresso Nacional e ao 

Supremo Tribunal Federal. O Brasil precisa vencer a 

pandemia e deve preservar sua democraciam 

54, 1 mil 16:48 - 19 de abr de 2020 

24,4 mil pessoas estão falando sobre isso 

Mais um político com quem Bolsonaro vem trocando criticas, o governador de São Paulo, 
João Daria, também reagiu à atitude do presidente no domingo. 

"Lamentável que o presidente da República apoie um ato antidemocrático, que afronta a 
democracia e exalta o Al-5. Repudio também os ataques ao Congresso Nacional e ao 
Supremo Tribunal Federal. O Brasil precisa vencer a pandemia e deve preservar sua 
democracia." 

Ministros do STF também reagiram. O ministro Luís Roberto Barroso escreveu que "é 
assustador ver manifestações pela volta do regime militar, após 30 anos de democracia". 

"Defender a Constituição e as instituições democráticas faz parte do meu papel e do meu 
dever. Pior do que o grito dos maus é o silêncio dos bons (Martin Luther King)", escreveu. 

"Só pode desejar intervenção militar quem perdeu a fé no futuro e sonha com um passado 
que nunca houve. Ditaduras vêm com violência contra os adversários, censura e intolerância. 
Pessoas de bem e que amam o Brasil não desejam isso." 

Gilmar Mendes 
@gilmarmendes 

A crise do #coronavirus só vai ser superada com 

responsabilidade política, união de todos e solidariedade. 

Invocar o Al-5 e a volta da Ditadura é rasgar o 

compromisso com a Constituição e com a ordem 

democrática #DitaduraNuncaMais. 

36,3 mil 18:09 - 19 de abr de 2020 

19,9 mil pessoas estão falando sobre isso 

O ministro Gilmar Mendes disse que "invocar o Al-5 e a volta da Ditadura é rasgar o 
compromisso com a Constituição e com a ordem democrática". 

4. Silêncio nas Forças Armadas 
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Considerando que o presidente discursou em frente ao QG do Exército e em uma 
manifestação pró-intervenção militar, os pronunciamentos das autoridades militares, como o 
ministro da Defesa e o comandante do Exército, Edson Pujai, são muito aguardados. A data 
também marcava o Dia do Exército, comemorado em 19 de abril. 

A Defesa e o Exército, no entanto, não se pronunciaram sobre o assunto até a manhã desta 
segunda-feira (20). 

Um mês antes do episódio, o mi!listro_~_~Defe~a, gene.!_a! Fe!:_nando A!~ve~~ ~ Sil~~. 
disse à BBC News Brasil que "manifestações em frente a quartéis _não ajudam". 

"O momento é de união para juntos vencermos o desafio do coronavírus. Manifestações em 
frente a quartéis não ajudam", disse o ministro, naquela ocasião. "Vivemos em um ambiente 
democrático e de liberdade. As Forças Armadas, por outro lado, são instituições de Estado e 
devem sempre permanecer fortemente arraigadas nos pilares básicos da hierarquia e da 
disciplina." 

O ex-ministro da Secretaria de Governo general Carlos Alberto dos Santos Cruz, demitido no 
ano passado, escreveu no Twitter na manhã desta segunda que "o Exército é instituição do 
Estado. Não participa das disputas de rotina. Democracia se faz com disputas civilizadas, 
equilíbrio de Poderes e aperfeiçoamento das instituições. O EB (@exercitooficial) tem 
prestígio porque é exemplar, honrado e um dos pilares da democracia." 

Mais sobre o coronavírus 
. • • . .&- • . • 

11 COMO SE PROTEGER: O que r:.e~l_me~!e f~.nciona 

• COMO LAVAR AS MÃOS: '{íd~p c~m_o pa!SO a pas!i~ 

• SINTOMAS E RISCOS: Ca_~a_ct~ríst!~ª-s ~!. d_oença 

• 25 PERGUNTAS E RESPOSTAS: T_y~o qu~ i'l!porta ~obr:.e ~ vírus 

• MAPA DA DOENÇA: O alcance global.do novo coronavírus 



• Clique para assinar o canal da BBC News Brasil no YouTube 

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal! 

Tópicos relacionados 
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Brasil ; Coronavírus : Jair Bolsonaro · 

Compartilhar Sobre compartilhar 

Voltar ao topo 

Notícias relacionadas 

Drauzio Varella prevê 'tragédia nacional' por coronavírus: 'Brasil vai pagar o 
preço da desigualdade' 
20 abril 2020 

'Desligo os respiradores e os ajudo a morrer em paz': relatos de uma UTI com 
pacientes de covid-19 
20 abril 2020 

Crise pode superar Grande Depressão se retomada não incluir testes, diz Nobel 
de Economia 
14 abril 2020 

Principais notícias 

Crise causada pela pandemia levará 30 milhões de latino-americanos à pobreza, afirma 
Cepal 
Segundo secretária-executiva da Comissão Econômica para América Latina e Caribe, Alicia 
Bárcena, as mulheres e os novos pobres serão os mais prejudicados pelos efeitos 
econômicos e sociais da pandemia do novo coronavírus. 

Há 1 hora 

Como fazer máscaras? E pudim? O que os brasileiros mais buscam no Google em 
meio à pandemia 

Há 8 minutos 

Muita chuva, poucos testes e mais gente na rua: o que levou Amazonas a explosão de 
casos de covid-19 

22 abril 2020 
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5 FATOS TARDE 

Ampliação do auxílio emergencial, teste de vacina e mais da tarde de 
22 de abril 

Home > Nacional 

X 

Bolsonaro discursa em protesto que defende Al-5 e mais da manhã de 20 de abril 

Da CNN, em São Paulo 
20 de Abril de 2020 às 06:53 

< 000@ 

O discurso do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante o protesto que 

pedia o Al-5, as reações de políticos e autoridades, mais de mil mortos pelo 

-·wo coronavírus em São Paulo, reunião do G20 e a medida provisória do 

contrato Verde Amarelo são os destaques do 5 Fatos Manhã desta segunda

feira, 20 de abril de 2020. 

Bolsonaro 

PUBLICIDADE 

Tem tudo na Vivo. 
Tem tudo em 
vivo.conLbr 

MAIS DA CNN BRASIL 

Em resposta a Trump, cientistas dizem que 
coronavírus não "vai embora' no calor 

Análise: Rodrigo Maia não mordeu a isca de 
Bolsonaro 

lncor desenvolve vacina contra coronavírus 

Ao vivo na CNN, Bolsonaro e Maia entram em 
conflito público 

CONTEÚDO PAGO POR 

Lembra dela? Respire fundo antes de 
ver como ela está agora 
W7Facts 

Homem que enterrou 42 ônibus 
escolares finalmente permite a 
entrada de câmeras 
MyDailyMagazine 
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merece". Os manifestantes gritavam "Mito", "Fora, Maia" e "Al-5", em 

referência ao ato institucional que ampliou os poderes da ditadura militar 

brasileira em 1968. Horas após a fala, ele retornou ao Palácio da Alvorada, 

onde reuniu-se com seu núcleo militar. 

Reações 
Lideranças políticas reagiram imediatamente, criticando a ação de Jair 

Bolsonaro. Eles classificaram como "grave" e "incentivo à desobediência" a 

atitude de ir a um protesto antidemocrático e estimular a aglomeração de 

pessoas. Grupos de esquerda, centro e direita criticaram o presidente. O 

ministro Marco Aurélio, do STF, disse à CNN: "Não sei onde o capita está com 

a cabeça". 

Mortos em São Paulo 
A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou que, neste domingo 

(19), o número de mortes pelo novo coronavírus no estado ultrapassou a 

marca de 1 mil, 32 dias após a primeira confirmação de óbito pela doença no 

país. Houve pelo menos uma morte em 93 cidades, com prevalência na 

Grande São Paulo. A capital contabiliza 700 vítimas, seguida por Guarulhos 

(28), Osasco (27), São Bernardo do Campo (20) e Santo André (12). 

Reunião do G20 
diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, pediu cautela aos países-membros do G20, grupo das 20 

maiores economias do planeta, nas decisões de relaxar as medidas de 

quarentena e isolamento social. Durante videoconferência com os ministros 

da Saúde dos países-membros, neste domingo (19), ele pleiteou ajuda para 

as nações mais pobres. Em um de seus primeiros compromissos como 

ministro da Saúde, Nelson Teich defendeu o combate às fakes news sobre o 

novo coronavírus e reforçou medidas adotadas pelo governo federal para 

conter a pandemia no Brasil. Na videoconferência, o ministro brasileiro 

acrescentou que os sistemas de saúde nunca mais serão os mesmos após a 

COVID-19. 

MP do Contrato Verde Amarelo 
O Senado rejeitou votar a medida provisória (MP) do Contrato Verde Amarelo, 

que flexibiliza a legislação trabalhista. A MP ainda precisa ser aprovada pelo 
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Aras pede ao STF apuração sobre atos 
antidemocráticos com a presença de Bolsonaro 
Por Congresso Em Foco Em 20 abr, 2020 -14:20 Última Atualização 20 abr, 2020 - 14:21 

Justiça Governo 

Bolsonaro discursa em ato em que manifestantes pediam fechamento do Congresso e do STF. 

O procurador-geral da República, Augusto Aras, solicitou ao Supremo Tribunal Federal 

(STF), nesta segunda-feira (20), a abertura de um inquérito para apurar a organização 

de atos contra a democracia. Neste domingo (19), foram registrados diversos 

movimentos que pediam o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal 

Federal por meio de um novo Ato Institucional número s, instrumento que acirrou o 

autoritarismo durante a ditadura militar. 
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> General Peternelli diz que não há razão para AI -5 e elogia trabalho da Câmara ~ 

A princípio, o inquérito não tem como alvo o presidente Jair Bolsonaro, apesar de ele 

ter participado do movimento. O pedido foi encaminhado ao STF porque entre os 

organizadores e defensores das manifestações estavam deputados federais, o que 

justifica a competência do Supremo. 

Segundo informações do Ministério Público Federal, o inquérito visa a apurar possível 

violação da Lei de Segurança Nacional (7.170/1983). De acordo com a assessoria do 

procurador-geral da República, Augusto Aras, o pedido foi protocolado às 13h30 desta 

segunda, mas é sigiloso e não deve ser divulgado na íntegra. O sigilo só pode cair se, no 

curso das investigações, o MPF apresentar denúncia. 

"O Estado brasileiro admite única ideologia que é a do regime da democracia 

participativa. Qualquer atentado à democracia afronta a Constituição e a Lei de 

Segurança Nacional», afirmou Aras. 

> Bolsonaro faz crise política escalar ainda mais 

APOIE o 
JORNALISMO 
IND1EP1ENDENTE 
O CONGRESSO EM FOCO está há 

mais de 16 anos produzindo 

nos ajudar a continuar sendo 

um FAROL DA DEMOCRACIA. 
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POLÍTICA 

Aras pede ao STF inquérito para apurar 
relação de deputados com atos contra a 
democracia 

ENTR~ 

Caso está sob sigilo e tem relação com atos realizados no domingo (20) em várias 
cidades brasileiras. Conduta pode ter ferido Lei de Segurança Nacional, avalia a PGR. 

Por Márcio Falcão e Fernanda Vivas, TV Globo - Brasília 

20/04/2020 13h43 · Atualizado há um dia 

O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu nesta segunda-feira (20) ao 

Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um inquérito para apurar a 

organização de atos contra a democracia no país. 

A investigação tem como pano de fundo atos realizados neste domingo (19) em 

todo o país e que tinham entre os manifestantes defensores do fechamento do 

Congresso, do STF e da reedição do Al-5, o ato institucional que endureceu o regime 

militar no país. 

O caso está em sigilo no STF e tem entre os alvos deputados federais, o que justifica 

a competência da Corte para o caso. O relator do pedido será o ministro Alexandre 

de Moraes. 

"O Estado brasileiro admite única ideologia que é a do regime da democracia 

participativa. Qualquer atentado à democracia afronta a Constituição e a Lei de 

Segurança Nacional", afirmou o procurador-geral, Augusto Aras. 

Em Brasília, o presidentejair Bolsonaro chegou a discursar em um evento (veja 

no vídeo abaixo) no qual os manifestantes gritaram palavras de ordem contra o 
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Supremo e Congresso e o fechamento das duas instituições. Mas ele não é alvo do ~ 
inquérito. Na manhã desta segunda-feira (20), Bolsonaro defendeu o Supremo e o 

Congresso "abertos e transparentes". 

Para a PGR, não há nenhum indício de que o presidente tenha vínculo com a 

promoção desses eventos. 

O foco da apuração é a estruturação desses atos, que podem ter violado a Lei de 

Segurança Nacional. 

Bolsonaro participa e discursa em manifestação antidemocrática em Brasília 

A Lei de Segurança Nacional define como crime a propaganda pública de processos 

violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. 

No artigo 23, a norma diz que é crime "a incitação à subversão da ordem política ou 

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

instituições civis". 



Bolsonaro nega estar conspirando contra os Poderes: 'Eu sou a Constituição' 
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Aras pede inquérito contra deputados para apurar 
organização de ato antidemocrático 

A peça, protocolada no STF mas ainda sem relator, é sigilosa. Nomes dos parlamentares não foram 

divulgados 

ANA POMPEU 

20/04/2020 14:20 BRASÍLIA 

O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu, nesta segunda-feira (20/4), a 

abertura de um inquérito para apurar a participação de deputados federais na 

organização de atos contra a democracia que ocorreram no domingo (19/4). A peça 

é sigilosa, mas a PGR informou que já foi protocolada no Supremo Tribunal Federal 

(STF), sem que tenha sido sorteada a um relator até o momento. 



O presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) não está incluído no pedido ~ 
de Aras. Bolsonaro esteve no ato em Brasília e discursou para os presentes. Os atos 

foram convocados também para demonstrar apoio ao presidente. Manifestantes 

pediram intervenção militar, entoaram palavras de ordem contra ministros do STF, 

pediram o fechando da Corte e do Congresso Nacional. 
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A PGR pretende investigar "fatos em tese delituosos envolvendo a organização de 

atos contra o regime da democracia participativa brasileira, por vários cidadãos, 

inclusive deputados federais, o que justifica a competência do STF', segundo 

informou por meio da assessoria de imprensa. Quais seriam os parlamentares 

também não foi divulgado. 

A investigação refere-se a atos realizados em todo o país. O inquérito tem o objetivo 

de apurar possível violação da Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170/1983). Uma 

das pautas de parte dos manifestantes era a reedição do Al-5, o ato institucional que 

endureceu o regime cívico-militar no país e inaugurou o período mais sombrio da 

ditadura. 

"O Estado brasileiro admite única ideologia que é a do regime da democracia 

participativa. Qualquer atentado à democracia afronta a Constituição e a Lei de 

Segurança Nacional", afirmou o procurador-geral, Augusto Aras. 

Várias entidades divulgaram notas de repúdio aos atos, bem como os ministros do 

STF Gilmar Mendes, Luis Roberto Barroso e Marco Aurélio, o presidente da Câmara 



e.o\ 
dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), governadores de vários estados, como os ~ 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará - os mais atingidos pela crise do coronavírus. 

ANA POMPEU - Repórter 
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Bolsonaro discursa a manifestantes que 
pediam intervenção militar 
Manifestantes se aglomeraram em frente ao Quartel-General do Exército. 
Intervenção militar contraria a Constituição. 

19/04/2020 21 h46 · Atualizado há 2 dias 

Bolsonaro discursa em Brasília para manifestantes que pediam intervenção militar 

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE 



O presidente Jair Bolsonaro discursou neste domingo (19) em uma manifestação de 

apoiadores que pediam uma intervenção militar no Brasil, o que contraria a 

Constituição. 

A manifestação foi em frente ao Quartel General do Exército. Os manifestantes 

empunhavam faixas e cartazes contra a democracia. O presidente fez questão de 

estar presente e ainda discursou. 

O comboio de Bolsonaro saiu do Palácio da Alvorada às 11 h30. O presidente seguiu 

para a casa do filho, deputado Eduardo Bolsonaro. O deputado postou a foto do 

encontro em uma rede social. 

Dois outros filhos de Bolsonaro também estavam presentes, o vereador Carlos e o 

senador Flávio Bolsonaro. 

Depois, o presidente seguiu para o Setor Militar Urbano. Ele parou em frente ao 

Quartel-General do Exército, onde manifestantes se reuniram depois de participar 

de uma carreata que passou pela Esplanada dos Ministérios. 

Os manifestantes levavam cartazes com mensagens contra a democracia e 

proibidas pela Constituição. Eram contra o Supremo Tribunal Federal, contra o 

Congresso, defendendo uma intervenção militar e pedindo a volta do AIS - o ato 

institucional da ditadura militar que fechou o Congresso, cassou políticos, 

suspendeu direitos, instituiu a censura à imprensa e levou à tortura e morte de 

presos políticos. Uma das faixas da manifestação deste domingo dizia: "Intervenção 
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militar com Bolsonaro no poder'. Várias tinham textos parecidos, aparentando iQh 
terem sido fabricadas pelo mesmo fornecedor. 

Assim que chegou ao QG Militar, Bolsonaro começou a transmitir ao vivo a 

participação dele em uma rede social. Nem ele, nem os seguranças usavam 

máscaras de proteção. Poucos manifestantes estavam de máscaras. 

O presidente acenou para dezenas de manifestantes que estavam aglomerados - o 

que vai contra as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do próprio 

Ministério da Saúde. 

O presidente andou e continuou acenando para os apoiadores. Diante dele, os 

manifestantes exibiam mais faixas parecidas pedindo intervenção militar, o que fere 

a Constituição. Um cordão de isolamento impediu que o público chegasse até o 

presidente 

Bolsonaro cumprimentou um policial militar com um aperto de mão e em seguida 

subiu na caçamba de uma caminhonete branca. Já em cima da caminhonete, ele 

passou a mão no nariz. 

Foi possível escutar gritos de defensores do AIS. Mais gritos defendendo o 

fechamento do Congresso e do STF. E uma faixa que pedia o fechamento do 

Supremo e do Congresso Nacional. 

No discurso, Bolsonaro falou em democracia, mas em nenhum momento condenou 

esses pedidos proibidos pela Constituição e antidemocráticos. Ao contrário, disse 

que acreditava nos manifestantes: "Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês 

estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós não queremos negociar nada. Nós 

queremos é ação pelo Brasil. Mais que um direito vocês têm obrigação de lutar pelo 

país de vocês. Contem com o seu presidente, para fazer tudo aquilo que for 

necessário para que nós possamos manter a nossa democracia e garantir aquilo 

que há de mais sagrado entre nós, que é a nossa liberdade". 

Mais tarde, numa rede social, Bolsonaro publicou trecho do discurso em que a faixa 

que pede intervenção militar, aparece ao fundo. 



05 
E fez questão de destacar justamente o momento em que diz que acredita nos ~ 
manifestantes: "Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque 

acreditam no Brasil". 

JAIR BOLSONARO 
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presidente Jair Bolsonaro participou -e até mesmo discursou por 2 minutos e 

30 segundos- de 1 ato na tarde deste domingo (19.abr.2020) com pauta a favor 

do Al-5 (Ato Institucional 5). Manifestantes vestidos com camisas nas cores 

verde e amarela gritaram a favor da medida mais repressiva da ditadura militar, 

que regulamentou a perseguição a opositores do regime. 

Os apoiadores do presidente também gritaram "fora, Maia", em referência ao 

presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); pediram o fechamento do STTF 

(Supremo Tribunal Federal); defenderam uma "intervenção militar" e o fim do 

isolamento social durante a pandemia da covid-19 (doença causada pelo novo 

coronavírus). Havia diversas placas e cartazes que deixavam claras essas 

demandas. 
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Apoiadores de Bolsonaro protestam contra isolamento em frente ao Q ... 

a 

üs manifestantes ainda criticaram a TV Globo e prestigiaram a TV Record, 

emissora alinhada ao governo de Jair Bolsonaro. Uma equipe da Record foi 

cercada por 1 grupo de pessoas que festejou a emissora e gritou "Globo lixo", 

Havia cerca de 500 pessoas na aglomeração, feita à frente do Quartel-General do 

Exército, em Brasília. 

Eis o momento em que ovacionam a Rede Record: 

Apoiadores de Bolsonaro cercam funcionários da Record e gritam o n ... 

a 
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sem m1crorone. us apo1aaores ao 

presidente comemoraram cada frase 

dita por ele, em alguns momentos com 

gritos de "mito, mito". 

"Não queremos negociar nada", 

afirmou. 

O presidente estava se referindo a várias 

sugestões dos últimos dias de que teve encontros ou contatos com 

representantes do que antes chamava de "velha política". Os contatos -não 

confirmados oficialmente- teriam sido com Ciro Nogueira (PP), Valdermar Costa 

Neto (PL) e Gilberto Kassab (PSD), 

Bolsonaro estaria disposto a entregar cargos para essas legendas em órgãos 

, como o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e a 

Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba). 

"Temos 1 novo Brasil pela frente. (. .. ) É acreditar, [ cada 1) fazer a sua parte, para 

que nós consigamos colocar o Brasil no lugar que ele merece. ( ... ) É agora o povo 

no poder. (. .. ) [Farei] o que for necessório para que nós possamos manter a nossa 

democracia e garantir o que hó de mais sagrado entre nós, que é a nossa 

liberdade", disse. 

O presidente também afirmou que "[os políticos] têm que entender que estão 

submissos à vontade de povo". E acrescentou: "Todos nós juramos 1 dia dar a 

vida pela pótria. Vou fazer o que for possível para mudar o destino do Brasil". 

Nesse momento, o presidente começou a tossir e concluiu o discurso. Ele já disse 

em algumas ocasiões que tem problema de refluxo, e que por isso tosse. De 

~cordo com Bolsonaro, o problema não está ligado ao coronavírus. 

Maurício Ferra! Poder360 

'.--

O presidente encerrou o discurso ao começar a tossir 

rc/l 
---------~ 
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Q. 
p,.,,m.iente Jair Bolsonaro fala em manifestação em Bra~Llil,rtle~e()!lO'(llll,dsa~holete/Getty lmages) 

'rffsília - O presidente Jair Bolsonaro (https://~me.abril.com.br/noticias-sobre/jair--sonaro/) afirmou neste domingo, a uma multi1jo 

,(ll~91fflcãftsP.@ünV~~ia" (tmJ>~.fttà•.~e'JlW,ijOlí(lmps://www.youtube.com/user/portalexame) (https://twit 
com) 

Vestidas de verde e amarelo, portando bandeiras do Brasil e faixas - uma delas dizia "Fora Maia", em referência ao presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia (DEM-RJ), contra quem Bolsonaro abriu fogo direto na última semana -, as pessoas aplaudiam o presidente no Setor Militar 

Urbano da capital do pais enquanto ele, da carroceria de uma caminhonete, chegou a interromper sua fala am alguns momentos para tossir. 

"Nós não queremos negociar nada. Nós queremos é ação pelo Brasil. O que tinha de velho ficou para trás, nós temos um novo Brasil pela 

frente·, disse à multidão, que também trazia faixas em defesa de uma intervenção militar. 

'Todos, sem exceção no Brasil, têm que ser patriotas e acreditar e fazer a sua parte para que nós possamos colocar o Brasil no lugar de 

destaque que ele merece", continuou, aplaudido a cada frase pelos manifestantes, que vez ou outra gritavam frases contra o Congresso, o 

Supremo Tribunal Federal (STF), e também a favor do Al-5, o ato institucional editado durante a ditadura e que marcou o endurecimento do 

regime. 

Nos ataques abertos contra Maia durante a semana, Bolsonaro chegou a afirmar que o presidente da Câmara não age como patriota e sugeriu 

que sua atuação tenha como objetivo tirá-lo da Presidência da República. 

"Acabou a época da patifaria", disse Bolsonaro neste domingo. 'Todos no Brasil têm que entender que estão submissos à vontade do povo 

brasileiro. Tenho certeza que todos nós juramos um dia dar a vida pela pátria. Vamos fazer o que for possível para mudar o destino do Brasil." 

O presidente seguiu o discurso, muito aplaudido, e diz que fará ·o possível" para mudar o destino do país, garantindo que a população pode 

contar com ele para fazer "tudo aquilo que for necessário" para manter a democracia e a "nossa liberdade". 

"Chega (tosse novamente) da velha política·, disse Bolsonaro. 

Veja também 
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Brasil atrasou epidemia mas deve sofrer colapso como Itália, Espanha e EUA (https://exame.abril.com.br/brasil/brasil
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Prefeitura acelera abertura de covas em maior cemitério de São Paulo (https://exame.abril.com.br/brasil/prefeitura-acelera
abertura-de-covas-em-maior-cemiterio-de-sao-paulo/) 
0 19 abr2020-13h04 

O presidente realizou dois exames para verificar se havia sido contaminado pelo novo coronavírus, após vários integrantes de sua comitiva 

presidencial durante viagem aos Estados Unidos atestarem positivo para a doença. 

Segundo o próprio presidente, os dois exames realizados tiveram resultado negativo para Covid-19. Ele se recusou a divulgar o laudo dos 

testes. 

(Reportagem de Maria Carolina Marcello) 
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~ttp://~E~E@p!liy7~r~~!)~!nstagram.com/exame/) 
com) Extensão Vigia 

a 
(https://www.youtube.com/user/portalexame) --(https:/ /twit 

(https://vlgiadepreco.com.br/hotsttes/extensao_chrome?utm_source=taboola&utm..medium=referral) 

(https://campanhas.juno.com.br/trilha-contabilidade/?utm_source=taboola&utm_medium=banner&utm_campaign=taboola&utm_source=taboola&utm_medium=banner&utm_campaign=taboola) 

Contador: cadastre-se (grátis) para receber 4 passos para aumentar a eficiência do seu serviço! 
Juno 

(https://campanhas.juno.com.br/trilha-contabilidade/?utm..source=taboola&utm_medium=banner&utm..campaign=taboola&utm..source=taboola&utmJTiedium=banner&utm_campaign=taboola) 

(https://www.cuponomia.eom.br/lpage/dincrtveis_adidas? 
utm_source=taboola&utm_medium=Display&utm_campaign=EXT _SPORTS_D_AUD&utm_content=DSecretos_Netshoes&utm_terrn=edttoraabrtl-exame&utm_content=exame.abril.com.br) 

O segredo para comprar na Adidas que as pessoas não sabem 
Cuponomla 

(https://www.cuponomia.eom.br/lpage/dlncriveis_adidas? 
utm_source=taboola&utm_medium=Display&utm_campalgn=EXT _SPORTS_D...AUD&utm_content=DSecretos_Netshoes&utm..terrn=edltoraabril-exame&utm_content=exame.abril.com.br) 

(https://www.saverdaily.com/concessionarias-oferecem-excelentes-barganhas-no-estoque-<Je-automoveis-de-2018-e-2019?click..id=GiDgmDuDLzk0gHJ9dOHMjaJb

yvEuKeG3VziEsr1-3M6CD6_Eg&network=(network)&campaign=3599343&slte=editoraabril
exame&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fc258d9376634afdaae2be88ed203a96f.jpg&tltle=Bras%C3%ADlia%3A+carros+de+2019+n%C3%A3o+v, 
efac-49d1-bf76-91 f 44c91 cf22) 

Brasília: carros de 2019 não vendidos podem estar surpreendentemente baratos (veja ofertas) 
SaverDally 

(https://www.saverdally.com/concessionarias-oferecem-excelentes-barganhas-no-estoque-<Je-automovels-de-2018-e-2019?click..id=GiDgmDuDLzk0gHJ9dOHMjaJb-
yvEuKeG3VziEsr1 _3M6CD6..Eg&network=(network)&campaign=3599343&slte=editoraabrtl

exame&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fc258d9376634afdaae2be88ed203a96f.jpg&title=Bras%C3%ADlia%3A+carros+de+2019+n%C3%A3o+v, 
efac-49d1-bf76-91 f44c91 cf22) 

(https://nxt.antisnoringgadgets.com/?flux_fts=clocltloqxaoaaqcptelolcopczqxoixaozlo01 f9b&campid=3217903&siteid=editoraabril-exame&titlex=Dispositivo+anti
ressonar+que+todos+falam+em+Portugal&creaid=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatlc%2Fthumbnails%2Fa0dee3eea0bb27053flacb81ee997d1d.jpg&content=2849810647) 

Dispositivo anti-ressonar que todos falam em Portugal 
SllentSnore 

(https://nxt.antisnortnggadgets.com/?flux_fts=clocltloqxaoaaqcptelolcopczqxoixaozlo01f9b&campid=3217903&siteid=editoraabril-exame&titlex=Dispositivo+anti
ressonar+que+todos+falam+em+Portugal&creaid=http%3A%2F%2Fcdn.tabooia.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2FaOdee3eeaObb27053f1acb81ee997d1d.jpg&content=2849810647) 

(https://attexts-schaiver.com/fOe7cce6-0692-419b-b366-6e4d9a7cadaa?site=editoraabrtl
exame&utm..source=taboola&utmJTiedium=cpc&title=Antl+ronco+simples+e+barato+chega+ao+Brasil&utm..campaign=4206867&campaignJtemJd=2890801857&taboolaclickid=GIDgmDuDLzk 
-yvEuKeG3VziEsr1_3M6CDn3Es&taboolaclickid=GiDgmDuDLzkOgHJ9dDHMjaJb-yvEuKeG3VziEsr1_3M6CDn3Es) 

Anti ronco simples e barato chega ao Brasil 
SleepQulel 

(https:// attexts-schaiver.com/fOe 7cce6-0692-419b-b366-6e4d9a7cadaa?site=editoraabril
exame&utm_source=taboola&utm_medium=cpc&title=Anti+ronco+simples+e+barato+chega+ao+Brasil&utm_campaign=4206867&campaignJtem_id=2890801857&taboolaclickid=GiOgmOuDLzk 
-yvEuKeG3VziEsr1_3M6CDn3Es&taboolaclickid=GiDgmDuDLzkOgHJ9dOHMjaJb-yvEuKeG3VzlEsr1_3M6CDn3Es) 

(https://www.zarb.eom.br/tenis-caterpillarMpro-street-cafe-carteira-e-cinto?utm_source=taboola&utm_medium=[TênisStreet+Oesktop+Brazifl) 

Tênis caterpillar café em até 6x sem juros 
Zarb Calçados 

(https://www.zarb.eom.br/tenis-caterpillar-pro-street-cafe-carteira-e-cinto?utm_source=taboola&utm_medium=ITênisStreet+Desklop+Brazill) 
(https://www.procapacitar.com/2013/08/municipios-do·distrito-federal.html?utm_source=taboola&utm..medium=referral) 

Distrito Federal: 24 cursos sem mensalidades liberados para o Estado 
Procapacltar 

(https://www.procapacitar.com/2013/08/municipios-do-distrito-federai.html?utm_source=taboola&utm..medium=referral) 

(https://go.saflro.com.br/base.php? 

c=328&key=eef4ea44f 47bd9e11 Sdb8700c43d5e85&thumbnail=http%3A %2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fe99f94053b90f 40a 17a603a6011 Se7b8.gif&slte=edltoraat 
exame&title=Novo+travesseiro+que+elimlna+dores+no+corpo+chega+ao+Brasil) 

Novo travesseiro que elimina dores no corpo chega ao Brasil 
Safira 

(https://go.safiro.com.br/base.php? 

c=328&key=eef4ea44f 47bd9e 1 1 Sdb8700c43d5e85&thumbnail=http%3A %2F%2Fcdn. taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnai1s%2Fe99f94053b90f 40a 17a603a6011 Se 7b8.gif&site=edltoraat 

exame&title=Novo+travesseiro+que+elimlna+dores+no+corpo+chega+ao+Brasil) 
(https://cbltech.com.br/servicos/pesquisa·forense.html?utm_source=taboola&utm_medium=referral) 

Evidências: encontramos os dados do crime escondidos no HD 
CBL Tech 

(https://cbltech.com.br/servicos/pesqulsa-forense.html?utm_source=taboola&utm_medium=referral) 

(https://mydailymagazine.com/post-543ee083/?d ai=l GYu7 M3g3S1 zOkw30VsbVZ&utm_source=taboole-<Jx&utm_campaign=dx·br-d•mdm-busespt· 110320-
c2S&utm_medium=tb4071697 _ 1 198709&utm..term=editoraabril-exame&fpCode=) 



Homem que enterrou 42 ônibus e";.-c 11re"\ ~ir.-i!~"'"~" permite a entrada de câmeras 
0.,yDallyMagatlne 

{https://abrilexame.wordpress.com) 
(https://mydailymagazine.com/post-543 ee083/?dai= 1 GYu7M3g3S1 zOkw30VsbY2&utm_source:taboola-dx&utm..campaign=dx-br-d-mdm-busespt· 110320-
c25&utm_medium:tb4071697 _ 1198709&utm_term=editoraabrll-exame&fµCode=) 
(http://OOpx.nevclick/eyJjcil6NjExNzkslmNhljoOMTA4LCJwbC16NDc3MzV9) 

~ttp:11wJw.~IMl~~8~iiWfàS-4 ~l~~~.'c6YmWibl) 
com) Mercedes Benz 

a 
(https://www.youtube.com/user/portalexame) 

(http://00px.net/click/eyJjcil6NjExNzkslmNhljoOMTA4LCJwbCl6NDc3MzV9) 
(https://ordiac-kingham.com/46a90d58-05e~61e-9574-9256a4bf173e?lp=1 &img=13&h=38&utm..source:taboola&utm_medium=editoraabril· 
exame&utm_campalgn=3621499&utm_content=Anvisa+libera+novo+trunfo+para+calv%C3%ADcie) 

Anvisa libera novo trunfo para calvicie 
HalrAgaln 

(https://ordiac-kingham.com/46a90d58-05eb-461e-9574·9256a4bf17 3e?lp= 1 &img= 13&h=38&utm_source:taboola&utm_medium=editoraabril· 
exame&utm_campaign=-3621499&utm_content=Anvísa+libera+novo+trunfo+para+calv%C3%ADcie) 

-(https://twit 

(https://goldenglimpse.com/trending/conta-bancaria-chan/?utm_source=taboola&utm_medium=edltoraabril
exame&utm..campaign=4378426&utm_tenm=A+fortuna+de+Clint+Eastwood+deixou+sua+fam%C3%ADlia+em+l%C3%A 1 grimas&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstat 

A fortuna de Clint Eastwood deixou sua família em lágrimas 
Golden Gllmpse 

(https://goldenglimpse.com/trending/conta-bancaria-chan/?utm..source:taboola&utm_medium=editoraabril
exame&utm_campaign=4378426&utm_tenm=A+fortuna+de+Clint+Eastwood+deixou+sua+fam%C3%ADlla+em+l%C3%A 1 grimas&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstat 
(https://www.conselhosetruques.com/varios/dedos-personalidade/?ll'tm_campaign:cOomtnxcr&utm_source=Taboola&utm_medium=native&utm_term::.editoraabril·exame) 

Qual deles é você? É isso que diz sobre a sua personalidade! 
Conselhos E Truques 

(https://www.conselhosetruques.com/varios/dedos-personalidade/?utm_campaign=Oomtnxcr&utm_source=Taboola&utm_medium=native&utm_term=edltoraabril·exame) 

(https://wtfacts.net/trending/filhos-de--celebridades.que--voce--nem-lembrava.que,,existiam?utm_source=taboola&utm_medium=editoraabril· 
exame&utm..campaign=4247656&utm_term=A+fliha+de+Paul+Walker+%C3%A9+a+garota+mais+bonita+de+todos+os+tempos&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstati 

A filha de Paul Walker é a garota mais bonita de todos os tempos 
WTFacts 

(https://wtfacts.net/trending/fühos-de-celebridades-que-voce-nem-lembrava-que-existiam?utm_source=taboola&utm_medium=edltoraabril
exame&utm_campaign=4247656&utm_term=A+f1Iha+de+Paul+Walker+%C3%A9+a+garota+mals+bonita+de+todos+os+tempos&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstati 
(https://bemestar.meiahora.info/dnf/tb/v4?src=taboola&utm_source:taboola&utm_medium=edltoraabril-,,xame&utm_campaign=ONF4L
DT&utm_CQntent::.A+gordura+da+barriga-t-pode+reduzir+drastícamente+usando+isto.+Confira%21&utm_term=editoraabrU· 
exame&wt_token=d2fdeOc2e6a64a71813bb02bd7fcOdff&wt_campaign=3542783&wt_ad=2865410879&wt_site=edltoraabril-exame&wt_network=NativeAds) 

A gordura da barriga pode reduzir drasticamente usando isto. Confira! 
Drenefort 

(https://bemestar.meiahora.info/dnf/tb/v4?src=taboola&utm_source=taboola&utm_medium=editoraabril-exame&utm_campaign=DNF4L· 
OT&utm_content=A+gordura+da+barriga+pode+reduzir+drasticamente+usando+isto.+Confira%21&utm_term=editoraabril-
exame&wt_token=d2fdeOc2e6a64a 71813bb02bd7fc0dff&wt_campalgn=3542783&wt_ad=2865410879&wt_site=editoraabrll-exame&wt_network=NativeAds) 
(https://noticia-tv.com/goldchef-tab-adv/?4utm_source= TBC20AD4) 

Como uma frigideira pode mudar totalmente suas refeições 
Gold Chef Panelas 

(https://noticia-tv.com/goldchef-tab-adv/?4utm_source= TBC20A04) 

(https://hanullds-cantake.com/e1521f34-0605-454f-b046-0eTT853977f5?pub=edltoraabril-exame&tcid=Gi0gmOuDLzkOgHJ9dOHMjaJb--yvEuKeG3VziEsr1_3M6CCfxkc&pub=edltoraabril
exame&tcid=GiDgmDuDLzk0gHJ9dOHMjaJb-yvEuKeG3VziEsr1_3M6CCfxkc) 

Divorciado? O melhor site de encontros para pessoas com mais de 40 anos em Brasília 
SoltelrosSO Brasil 

(https://hanuilds-cantake.com/e1 521 f34-0605-454f-b046-0e778539TTf5?pub=editoraabril-exame&tcid=GiDgmDuDLzkOgHJ9dOHMjaJb-yvEuKeG3VziEsr1 _3M6CCfxkc&pub=edltoraabril
exame&tcid=GIDgmOuOLzk0gHJ9dOHMjaJb--yvEuKeG3VzlEsr1 _3M6CCfxkc) 
(https://info.doutomature .com/sfunnel/1195/?utm_campaign= 124&tb_campanha=V 4K1•17.3&tb_publisher=editoraabril
exame&tb_ad=Cardiologista+do+Brasil%3A+Pare+de+comer+esses+3+alimentos+imediatamente&tb_creatlve=http%3A %2F%2Fcdn. taboola.com%2Fllbtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F572398b 7, 
17.3%50%58Frtness%50%58Desktop%50%58Aberta%5D%5811-03%5D%588as22%50%5Bsfunnel%301195%50) 

Cardiologista do Brasil: Pare de comer esses 3 alimentos imediatamente 
Dr. Rafael Freitas 

(https://info.doutomature.com/sfunnel/1 195/?utm_campaign= 124&tb_campanha=V4K1-17.3&tb_publisher=editoraabril
exame&tb_ad=Cardiologista+do+Brasil%3A+Pare+de+comer+esses+3+alimentos+imediatamente&tb_creative=http%3A %2F%2Fcdn. taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F572398b 7, 
17.3%50%58Fltness%50%58Desktop%50%5BAberta%5D%5811-03%50%588as22%5D%5Bsfunnel%301195%50) 

(https://m. tracktechs.net/66827ec8·4eOc-4f16-bb98· 16451 16638db?subld1 =editoraabril-exame&subid2=2343558&subid3=236333522&cid=GiDgmDuDLzkOgHJ9dOHMjaJb
yvEuKeG3VziEsr1_3M6CCkhOM) 

Os melhores SUVs de 2020 chegaram 
SUV I Links Patrocinados 

(hnps://m.tracktechs.nev66827ec8-4e0c-4f16-bb98· 1645116638db?subid1 =edltoraabril-exame&subid2=2343558&subid3=236333522&cid=GiDgmDuOLzkOgHJ9dOHMjaJb
yvEuKeG3VziEsr1_3M6CCkhOM) 
(https://go.babbel.com/v1/tl?bsc=ponmag-experts-cd-global-xo-
tb&btp=def ault&utm_source= Taboola&utm_medium=CON&utm_campaign=CDJlRAALLcBR..gBRA... 1 50experts_global&utm_content=1198709_ 4184590..2894361053&tcid=GiDgmOuDLzk0gHJ9 
-yvEuKeG3VziEsr1_3M6CDC7kg) 



150 especialistas criaram um app .;;E""'t:fi~.m-i:-t~ C'j"'l1provado para aprender um novo idioma 
0{iabbel 

(https://abrilexame.wordpress.com) 

(https://go.babbel.com/v1 /tl?bsc=pormag-expens-cd-global-xo-
tb&btp=default&utm_source= Taboola&utm_medium=CON&utm_campaign=CD_BRAALLcBR_gBRA_ 1 SOexperts_global&utm_content=l 198709_4184590_2894361053&tcid=GiDgmDuDLzkOgHJ9 

in -yvEuKeG3VziEsr1_3M6CDC7kg) . jg).,? a t# 
(http://~-~~~:;,~.s;;~~~,.~~~?l'1Mw.b~~~xame) (https://twit 
com) O&platform=Desktop&utm_term=Recompensa+gigantesca+para+os+brasileiros+nascidos+entre+ 1941 +e+ 1981 &utm_content=https%3A %2F%2Fconsole.brax

cdn.com%2Fcreatives%2F44dd7285-cd6a-4a0f-9085-8137587509a3%2Fnbm_flag_ 1000x600_ 129e574c6 754b6d149b3849ee05676b8.png&network=editoraabril
exame&title=Recompensa+glgantesca+para+os+brasileíros+nascidos+entre+ 1941 +e+ 1981) 

Recompensa gigantesca para os brasileiros nascidos entre 1941 e 1981 
Survey Compare 

(http://news.surveycompare.net/Compare-Pesquisas-BR-s1? 
source=taboola&utm_campaign=Sl 7691 &utm_content=205347552&cid=57b6d5b93c9d5&utm_source=taboola&utm_medium=editoraabri~xame&campaign=BR-SC-S3· 
D&platform=Desktop&utm_term=Recompensa+gigantesca+para+os+brasileiros+nascidos+entre+ 1941+e+1981 &utm_content=https%3A %2F%2Fconsole.brax-
cdn .com%2Fcreatives%2F44dd7285-cd6a-4a0f·9085-8137587509a3%2Fnbm_flag_ 1000x600_ 129e574c6754b6d149b3849ee05676b8.png&network=editoraabril
exame&títle=Recompensa+gigantesca+para+os+brasileiros+nascidos+entre+ 1941 +e+ 1981) 

{http://trendscatchers.co. uk/index.php/pt/2019/07 /04/man-turns·a-bus-into-a-dream-home-take·a-look·inside-3/?utm_source=tab-2501760) 

Homem transforma ônibus na casa dos sonhos, dê uma olhada por dentro 
Trendscatchers 

(http://trendscatchers.eo.uk/index.php/pt/2019/07104/man·tums-a-bus-into-a·dream-home-take-a·look-inside-3/?utm_source=tab-2501760) 
(https://shopdamulher.com.br/tenis-fashion/?utm_source=taboola&utm_medium=referral) 

Esse tênis é apropriado para caminhadas e exercícios. 
Donabelle 

(https://shopdamulher.com.br/tenis-fashion/?utm_source=taboola&utm_medium=referral) 

(https://foodeliciouz.com/economla-de-america·latina/?utm_source=taboola&utm_medium=editoraabril· 
exame&utm_campaign=1844081 &utm..content=1 198709&utm_term•fdz_por2_richam_dsl<..070219) 

Os países mais ricos na América Latina em 2018 - Não são os que você esperaria - Confira Brazil 
EverydayChlmp 

(https://foodeliciouz.com/economia-de-america-latina/?utm_source=taboola&utm_medium=editoraabril-
exame&utm_campaign=l 844081&utm_content=1198709&utm_term=fdz_por2_richam_dsk_070219) 
(https://www.flashposts.com/pt/voce-vai-parecer-10-anos-mais1ovem-mudando/?utm_source=taboola&utm_medium=edltoraabril-,,xame&utm_campaign=3943922&utm_content=2884916601) 

10 Cabelos que te deixarão mais jovem 
Flashposts.com 

(https://www.flashposts.com/pt/voce-vai-parecer-10-anos-mals1ovem-mudando/?utm_source=taboola&utm_medium=edltoraabril-exame&utm_campaign=3943922&utm_content=2884916601) 
(https://tabilpy.com/path/lp.php?trvid=10223&trvx=ca77940c&clickid=GiDgmDuDLzkOgHJ9dOHMjaJb-yvEuKeG3VziEsr1_3M6CDA-
Ow&var1 =EVP _BR..Desktop_Premium_MSN&var2=4213665&var3=edltoraabril· 
exame&var4=1198709&var5=http%3A %2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2FGETTY _IMAGES%2FSKP%2F1132986308_aSHSdrXA.jpg&var6=Como+ter+acesso+irrestritc 

Como ter acesso irrestrito à internet em todo o mundo com uma única ferramenta 
ExpressVPN 

{https://tabilpy.com/path/lp.php?trvid=l 0223&trvx=ca 77940c&clickid=GiDgmDuDLzkOgHJ9dOHMjaJb-yvEuKeG3VziEsr1 _3M6CDA
Ow&var1 •EVP _8R_Oesktop_Premium_MSN&var2=4213665&var3=editoraabril-
exame&var4=1198709&var5=http%3A %2F%2Fcdn. taboola.com%2Flibtrc%2Fstatlc%2Fthumbnails%2FGETTY _IMAGES%2FSKP%2F1132986308_aSHSdrXA.Jpg&var6=Como+ter+acesso+lrrestritc 

(https://www.mixbarato.net/oakley/chinelo-oakley-operative•3-0·Sdd7f3421e453?utm_source=taboola&utm_medium=referral) 

Chinelo Oakley por R$9,90 poucas unidades aproveite 
www.mlxbarato.net 

(https://www.mixbarato.net/oakley/chlnelo-oakley-operative-3·0-5dd7f3421 e453?utm_source=taboola&utm_medium=referral) 
(https://www.mensagens-dos-anjos.com/lp/201903_rspa010/?campaignarea=BR&media=NATIVE&panner= TABOO&campaign= 786287% 7CDesktop%7Cedltoraabril
exame&subid=195355619%7C/lp/codelp&k=XuB_alsDWaNAdUBcSkfhtRKCXkBoDXv3xlhoSAl3Kz9PjcVqU9uf00ZldC8GA9c 7EZptZojgrlUnXn_KOLxXbW21HrWZVIOfva YQyl Pppxxab4hQVo3_sQtfH 

Em 2019, viva os seus sonhos e realize os seus desejos mais secretos! 
mensagens..<fos-anjos.com 

{https://www.mensagens-dos-anjos.com/lp/201903_rspa010/?campaignarea=BR&media=NATIVE&partner= TABOO&campaign= 786287% 7CDesktop%7Ceditoraabril-
exame&subid=195355619% 7C/lp/codelp&k=XuB_alsDWaNAdUBcSkfhtRKCXkBoDXv3xlhoSAl3Kz9PjcVqU9ufOOZldC8GA 9c7EZptZojgr1UnXn_KOLxXbW21HrWZVIOfvaYQy1 Pppxxab4hQVo3_s0tfH 

{http://ltrkd.com/base.php? 
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Bolsonaro endossa ato pró-intervenção militar e 
provoca reação de Maia, STF e governadores 
Presidente participou de protesto contra o Congresso em Brasília no dia em 
que mortes pelo coronavírus passaram de 2.400. Especialistas veem crime 
de responsabilidade e contra a saúde pública 

O presidente Jair Bolsonaro discursa durante protesto por intervenção militar. em Brasília. FOTO:ANDRE BORGES/ 
APIVÍDEO:AFP 

@ 

DANIELA MERCIER 

São Paulo - 19 ABR 2020 - 20:39 BRT 
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Enquanto a pandemia __ de .. coronavírus avança no Brasil, com a confirmação de 38.654 casos 

e ao menos 2.462 mortes, o presi_dente..Jair .. Bolsona_ro (sem partido) participou no fim de 

semana de atos que criticam tanto med_id_as .. d_e .. iso_lam_ento .. socia_l_, decretadas por Estados e 

orientadas pelo próprio Ministério da Saúde, quanto os Poderes da República. Neste 

domingo, um dia depois de ter cumprimentado manifestantes que se aglomeravam em 

frente ao Palácio da Alvorada, o presidente foi até a sede do Exército em Brasília e discursou 

para um grupo de defendia a intervenção militar no Brasil. Atos semelhantes, como 

carreatas e buzinaços, foram convocados em outras cidades e provocaram imediata 

resposta no mundo político. Ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente .. da 

Câm_ara, ... Rodrigo .. Maia., e governad_o_res criticaram de maneira mais ou menos explícita o 

presidente, elevando a temperatura da crise que isola o Planalto. Em iniciativa inédita, 20 

governadores divulgaram manifesto em desagravo ao Congresso e repúdio a ataques feitos 

por Bolsonaro à Câmara e ao Senado na semana que passou. 

"Nós não queremos negociar nada. Nós queremos ação pelo Brasil", 

afirmou o presidente, sob aplausos, buzinaço e gritos de "mito" e "a nossa 

bandeira jamais será vermelha". "Eu estou aqui porque acredito em vocês. 

Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil", declarou. Parte dos 

manifestantes presentes levantava faixas com menção ao A_l_-5, .. ato 

i_nstitu_cional .. considerado .. o .. mais .. d_uro_ da ditadura militar (1964-1985) e 

que permitia o fechamento do Congresso e a suspensão dos direitos 

políticos dos cidadãos. 

A participação do presidente na manifestação no Dia do Exército e a 

_ .Jcolha do QG da arma em Brasília como local foi lido por um influente 

militar de alta patente da reserva como uma clara demonstração de que 

Bolsonaro "tenta encurralar as Forças Armadas", ainda que sem sucesso. 

A mesma fonte disse esperar que o comando militar use sua credibilidade 

para esclarecer o papel democrático das forças ante o estímulo do 

"fanatismo". Bolsonaro mantém um grupo de generais, entre eles um da 

ativa, no Planalto como núcleo mais próximo. Institucionalmente, o 

Exército têm feito poucas declarações públicas, embora esteja.Jmpl_ica_do 

.~.9 ... '...~.?.P.g_?..!9. ... ~ ... ~.9.Y..!.9..:J.~. -a força terrestre tem monitorado a capacidade 

dos cemitérios das cidades, por exemplo. Neste domingo, o comandante 

do Exército, general Edson Leal Pujol, usou a ordem do dia comemorativa 

AO VIVO I As 
últimas notícias 
sobre o 
coronavírus 

Bolsonaro elege 
Congresso como 
novo inimigo e 
Senado retalia 
ameaçando 
derrubar 
minirreforma 
trabalhista de 
Guedes 

Presidente da 
CIDH: 
"Coro na vírus 
pode ser 
desculpa para 
limitar ainda 
mais os direitos 
dos mais 
vulneráveis" 

para dizer que a pandemia _"éyma .. das .. m_aiores .. crisesyividas _ _pelo .. B_rasi_l .. n_os .. últimos 

tempos"_. 



Políticos e especialistas em direito viram na atuação de Bolsonaro indícios de crime de 

responsabilidade, que pode levar à perda do cargo. Dois ministros do Supremo criticaram os 

protestos em declarações nas redes sociais. "É assustador ver manifestações pela volta do 

regime militar, após 30 anos de democracia", escreveu o ministro -~--~-f.? ... R.9..9.§:F.!.9. ... ê.?.T~.9..?..9..- "Só 

pode desejar intervenção militar quem perdeu a fé no futuro e sonha com um passado que 

nunca houve. Ditaduras vêm com violência contra os adversários, censura e intolerância. 

Pessoas de bem e que amam o Brasil não desejam isso", escreveu, em sua conta no Twitter. 

Para o ministro Gilma_r __ Mende_s, "invocar o Al-5 e a volta da ditadura é rasgar o compromisso 

com a Constituição e com a ordem democrática", afirmou. "A crise do coronavírus só vai ser 

superada com responsabilidade política, união de todos e solidariedade". 

• 
Luís Roberto Barroso 
@LRobertoBarroso 

É assustador ver manifestações pela volta do regime militar, 
após 30 anos de democracia. Defender a Constituição e as 
instituições democráticas faz parte do meu papel e do meu 
dever. Pior do que o grito dos maus é o silêncio dos bons 
(Martin Luther King). 

84,5 mil 16:03 - 19 de abr de 2020 

39 mil pessoas estão falando sobre isso 

• 
Gilmar Mendes 
@gilmarmendes 

A crise do #coronavirus só vai ser superada com 
responsabilidade política, união de todos e solidariedade. 
Invocar o Al-5 e a volta da Ditadura é rasgar o compromisso 
com a Constituição e com a ordem democrática 
#DitaduraNuncaMais. 

36,3 mil 18:09 - 19 de abr de 2020 

19,9 mil pessoas estão falando sobre isso 

O endosso de Bolsonaro aos atos encerra uma sema_na_tum_u_ltu_ada __ na __ gestão __ da __ crise __ da_ 

covid-19, que o país vive há quase dois meses e que estava sendo marcada por embates de 



9,0 

Bolsonaro com seu ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e com governadores, pj°'-7 

implementaram o fechamento de comércio e de serviços -como pr_~_~.QE~.!.~.9. ... 9. ... 9.t.8.9..~.!.?..?.l.St..ª.9.. 
M_u_nd_ial __ da __ Saúde (OMS). Bolsonaro sempre defendeu a flexibilização dessas medidas. 

Após demitir Mandetta e escolher o oncologista e empresário Nelson Teich, um antigo 

consultor de sua campanha à Presidência, para o comando da pasta, o mandatário brasileiro 

voltou __ a __ arti_l_haria _ _para __ o __ Congresso_ e para a oposição, acusando Maia (DEM-RJ) e o 

governador_pau_lista, __ João _ _Do_ria_ (PSDB-SP), de conspirarem para tirá-lo do poder. Os dois 

políticos estavam entre os alvos dos protestos deste fim de semana. 

Maia, a quem cabe barrar ou permitir a entrada de pedidos de impeachment do presidente 

para análise no Congresso, repudiou a pauta do protesto e afirmou que, em meio ao 

aumento de vítimas .. da __ covid-19 __ no __ B_rasil, não dá para perder tempo com "retóricas 

6 blpistas". "São, ao todo, 2.462 mortes registradas no Brasil. Pregar uma ruptura 

democrática diante dessas mortes é uma crueldade imperdoável com as famílias das 

vítimas e um desprezo com doentes e desempregados", declarou, por meio do Twitter. Há 

quase uma dezena de pedidos de destituição contra Bolsonaro, mas o presidente da 

Câmara tem dito que, por enquanto, não vê motivos para dar o sinal verde a eles . 

• 
Rodrigo Maia 
@RodrigoMaia 

O mundo inteiro está unido contra o coronavírus. No Brasil, 
temos de lutar contra o carona e o vírus do autoritarismo. É 

mais trabalhoso, mas venceremos. Em nome da Câmara dos 
Deputados, repudio todo e qualquer ato que defenda a ditadura, 
atentando contra a Constituição. 

165 mil 19:13 - 19 de abr de 2020 

76,2 mil pessoas estão falando sobre isso 
----- - ., 

Para Roberto Dias, especialista em direito constitucional e professor da Fundação Getulio 

Vargas, a presença do presidente nos atos pode configurar dois tipos de crime de 

responsabilidade, previstos no artigo 85 da Constituição: atentar contra o "livre exercício do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário" e contra "o exercício dos direitos políticos, 

individuais e sociais". 



"Quando se fala num manifestação que apoia uma suposta intervenção militar, com 

cartazes que defendem o fechamento do Congresso e do Supremo, você está pressupondo 

o retorno da ditadura e o fim do direito de voto", explica. Além da ameaça aos direitos 

políticos, argumenta, entra em jogo o direito social à saúde. "Quando ele [Bolsonaro J não só 

incentiva, mas como vai a uma manifestação que atrai aglomeração, que é uma forma __ de 

contágio __ cientifica_mente_comprovada_, está atentando contra a saúde pública", afirma. 

Dias explica que, mesmo que Bolsonaro não tenha endossado explicitamente em seu 

discurso a questão da intervenção, a lei 1.079/53, que também trata dos crimes de 

responsabilidade, prevê que essa infração ocorra diretamente ou "por fatos". "Era 

manifestação claramente convocada para esse fim, que é atacar o Congresso", afirmou. 

Eloísa Machado, professora da FGV e também especialista em direito constitucional, vai na 

.• 1esma linha: "A presença, apoio e endosso do presidente da República a pedidos de 

ruptura constitucional, fechamento do Congresso e adoção de atos institucionais 

autoritários são, sim, crimes de responsabilidade", afirma. Para ela, o presidente "mostra 

um descompromisso total com a Constituição e com as leis do país" e pode incorrer 

também em crime comum, já que "descumpre orientações do seu próprio Ministério da 

Saúde, incitando, promovendo e apoiando infração contra medidas sanitárias". 

O grande poder simbólico da participação de um presidente da República em um protesto é 

enfatizado professor de direito da USP Rafael Matei, para quem Bolsonaro desrespeita o 

decoro do cargo ao usar o emparedamento de adversários como estratégia política. Na 

avaliação de Matei, o presidente coloca a saúde da população em risco em nome de uma 

--..--iosta. "É mais um episódio em que Bolsonaro evidencia comportamentos proibidos pela lei 

do impeachment", afirma, pontuando a incitação contra os Poderes e Estados e a ameaça 

ao direito fundamental à saúde. Apesar de considerar que a estratégia de Bolsonaro não é 

novidade na condução da crise do coronavírus, o professor afirma que o ato deste domingo 

eleva a gravidade das suas ações. "É a gota-d'água". 

Frente de governadores 

A nova incursão de Bolsonaro contra as medidas de contenção da pandemia -ele tem feito 

passei_os __ e __ promovi_do_aglomeraç_ões_ desde que a crise começou- voltou a reativar uma 

coalizão de governadores contra o Planalto. Alvo de críticas do presidente, o governador 

João Doria se manifestou no Twitter contra a presença do presidente no protesto pró

intervenção militar em Brasília. "Lamentável que o presidente da República apoie um ato 

antidemocrático, que afronta a democracia e exalta o Al-5", escreveu. 



r---- -------- -- . 

• 
João Doria 

, @jdoriajr 

Lamentável que o presidente da república apoie um ato 
antidemocrático, que afronta a democracia e exalta o Al-5. 
Repudio também os ataques ao Congresso Nacional e ao 
Supremo Tribunal Federal. O Brasil precisa vencer a pandemia 

e deve preservar sua democracia m 
54, 1 mil 16:48 - 19 de abr de 2020 

24,4 mil pessoas estão falando sobre isso 
L-.------ -· - ------ -·- ·- - -- - - ·- _____ ) 

O governador __ do ___ M_a_ra_nhão, __ Flávio _ _Dino (PCdoB), afirmou que o presidente tenta desviar o 

foco da má gestão da crise. "Para desviar o foco de suas absurdas atitudes quanto ao 

coronavírus e a sua péssima gestão econômica, Bolsonaro resolve atiçar grupelhos para 

atacar a Constituição, as instituições e o regime democrático. Bolsonaro não sabe e não 

quer governar. Só quer poder e confusão", publicou na rede social. 

Governadores de 20 Estados divulgaram neste domingo uma _nova __ carta __ aberta_, agora 

prestando solidariedade a Maia e ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), 

diante das declarações de Bolsonaro. "A saúde e a vida do povo brasileiro devem estar 

muito acima de interesses políticos, em especial nesse momento de crise", afirmam os 

gestores. 

r ------ ---~ -- --·-·-- - - - ~- -·-- -

• 
Flávio Dino m 
@FlavioDino 

20 governadores divulgam agora Carta Aberta em defesa da 
Democracia. Manifestamos também solidariedade aos 
presidentes da Câmara, @RodrigoMaia, e do Senado, 
@davialcolumbre, em face de declarações de Bolsonaro. 
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14, 1 mil 17:23 - 19 de abr de 2020 

4.904 pessoas estão falando sobre isso 

Informações sobre o coronavírus: 

- Cliquepara .. seguir_a __ cobertura __ em_tempo __ rea_l_. ___ m_i_n_uto .. a .. min_uto.,_ da crise da Covid-19; 

- O __ mapa __ do __ coronavíru_s __ n_o .. Bras_i_l_e .. no .. mu_nd_o_:_ assim crescem os casos dia a dia, país por 

país; 

- O_que__fazer_para .. se _ _proteger?_ .. Perguntas .. e .. respostas __ so_b_re .. o .. co_ron_avírus_; 

- Gu ia_para__viver .. com ..u_ma pessoa .. i_nfectada _pelo .. coronavírus_;_ 

- C_l_i_qu_e __ para .. assinar .. a .. newsl_etter e seguir a cobertura diária. 

Adere a ( T) The Trust Project Mais informações > 

Devido às circunstâncias excepcionais, o EL PAÍS está oferecendo todos os seus conteúdos 
digitais gratuitamente. As informações relativas ao coronavírus continuarão abertas 

enquanto persistir a gravidade da crise. 

Dezenas de jornalistas trabalham sem descanso para levar até você a cobertura mais 
rigorosa da pandemia e cumprir sua missão de serviço público. Se quiser apoiar nosso 

jornalismo, pode fazê-lo aqui por 1 euro no primeiro mês (10 euros a partir de junho). Acesse 
os fatos, assine o EL PAÍS. 

INSCREVA-SE 

@ @)@ 



Poder Judiciário 

Supremo Tribunal Federal 

Rect"bo de Petição Eletrônica 

AVISO 

É de responsabilidade do advogado ou procurador o correto preenchimento dos 

requisitos formais previstos no art. 9°, incisos Ia IV, da Resolução 427/2010 do STF, sob 

pena de rejeição preliminar, bem como a consequente impossibilidade de distribuição do 

feito. 

O acompanhamento do processamento inicial pode ser realizado pelo painel de petições 

do Pet v.3 e pelo acompanhamento processual do sítio oficial. 

Protocolo 00907887320201000000 

Petição 24312/2020 

Classe Processual Pet - PETIÇÃO 
Sugerida 

Marcações e Criminal 
Preferências 
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Polo Ativo PEDRO IVO DE SOUZA BATISTA (CPF: 139.381.693-20) 
LAIS ALVES GARCIA DE BIASE (CPF: 059.173.187-86) 
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JULIANO MEDEIROS (CPF: 004.407.270-81) 
EDMILSON SILVA COSTA (CPF: 044.976.433-87) 

Polo Passivo 

Data/Hora do Envio 22/04/2020 às 16:49:26 

Enviado por GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA AGUIAR (CPF: 
047.441.961-44) 



Inquérito 4828 

TERMO DE CONCLUSÃO 

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

Brasília, 24 de abril 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 

Comunique-se ao Diretor Executivo da Polícia Federal, em exercício, 

que, no âmbito da Polícia Federal, as investigações neste inquérito 

deverão ser conduzidas pela equipe composta pelos Delegados Federais 

Igor Romário de Paula, Denisse Dias Rosas Ribeiro, Fábio Alceu Mertens 

e Daniel Daher, que já atuam no Inquérito 4.781. 

Expeça-se o necessário. 

Brasília, 24 de abril 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 CB66-2447-7918-F9B5 e senha 8DBA-14AF-2898-B4AB 



INQUÉRITO 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data elaborei o ofício de fls. ,g9 _ 9 O para cumprimento 

da decisão de fls. _~_\. _____ _ 

Brasília, 24 de abril 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 

Cô PIA 

Brasília, 24 de abril de 2020. 

Ao Delegado Federal 

DR. DISNEY ROSSETI 

Diretor Executivo da Polícia Federal 

INQUÉRITO 4.828 

Senhor Diretor Executivo, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para que efetive o 

integral cumprimento de decisão proferida nesta data, nos autos do 

inquérito em epígrafe, com o seguinte teor: 

Comunique-se ao Diretor Executivo da Polícia Federal, em 

exercício, que, no âmbito da Polícia Federal, as investigações 

neste inquérito deverão ser conduzidas pela equipe composta 

pelos Delegados Federais Igor Romário de Paula, Denisse Dias 

Rosas Ribeiro, Fábio Alceu Mertens e Daniel Daher, que já 

atuam no Inquérito 4.781. 

Sem mais para o momento, apresento protestos de estima e 

consideração. 

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 3B98-3EFC-A9D2-756E e senha CAD3-C0DF-93DD-AA2C 



CóP 

INQ 4828 / DF 

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 3B98-3EFC-A9D2-756E e senha CAD3-C0DF-93DD-AA2C 

2 



Inquérito 4828 

TERMO DE CONCLUSÃO 

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

Brasília, 24 de abril de 2020 . 

. 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 

Petições STF nº 24582, 24623 e 24312/2020: abra-se vista à douta 

Procuradoria-Geral da República para manifestação. 

Cumpra-se. 

Brasília, 24 de abril 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 C08A-A82A-DF7F-7 A4A e senha F2D5-98E7-B6DB-994D 



INQUÉRITO 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, para cumprimento do despacho de fls. 92, remeti os autos à 
Procuradoria-Geral da República. 

Brasília, 27 de abril de 2020. 



EXCELENSTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR ALEXANDRE DE MORAES DO EGRÉGIO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Ref. lnq. n2 4828/DF 

ANDRE BRANDAO Assinado de forma digital 
por ANDRE BRANDAO 

HENRIQUES / HENRIQUES MAIMONI 

MAIMONI 
,, · --·Dados: 2020.05.0414:29:29 

t/' -03'00' 

Supremo Tribunal Federal srFDigita1 

04/05/2020 14:34 0027754 

l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111 

FERNANDA MELCHIONA E SILVA, Deputada Federal pelo PSOL/RS, líder da Bancada do Partido do 

Partido Socialismo e Liberdade na Câmara Federal, brasileira, solteira, portador da CI no 

6074311736 e CPF no 002.134.610-05, título de eleitor no 0848.00660469- Zona 002 e Seção 0064; 

com endereço na Câmara dos Deputados, gabinete 621, anexo IV, CEP 70160-900, 

dep.fernandamelchionna@camara.leg.br; 

EDMILSON BRITO RODRIGUES, Deputado Federal pelo PSOL/PA, vice-líder da Bancada do Partido 

do Partido Socialismo e Liberdade na Câmara Federal, brasileiro, portador do CPF nº 090.068.262-

00, dep.edmilsonrodrigues@camara.leg.br, com endereço no Gabinete 301- Anexo IV - Câmara dos 

Deputados, Brasília - DF - CEP 70160-900; 

DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANDA, Deputado Federal pelo PSOL/RJ, título de eleitor nº 

1583.9977.0337, zona 119, seção 0222, Rio de Janeiro/RJ, CPF 123.940.737-80, 

dep.davidmiranda@camara.leg.br, com endereço no Gabinete 267 - Anexo Ili - Câmara dos 

Deputados, Brasília - DF - CEP 70160-900; 

SAMIA DE SOUZA BOMFIM, Deputada Federal pelo PSOL/SP, brasileira, portadora do CPF nº 
391.547.328-67 e do RG nº 30.577.301-X, dep.samiabomfim@camara.leg.br, com endereço: 

Gabinete 617 -Anexo IV - Câmara dos Deputados, Brasília - DF-CEP 70160-900; 
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ÁUREA CAROLINA DE FREITAS E SILVA, Deputada Federal pelo PSOL/MG, brasileira, solteira, 

portador da CI de no 12132364 e CPF no 014.128.956-26, título de eleitor no 139029990213- Zona 

037 e Seção 0355, com endereço no Gabinete 619 - Anexo IV - Câmara dos Deputados, CEP 70160-

900, dep.aureacarolina@camara.leg.br; 

GLAUBER DE MEDEIROS BRAGA, Deputado Federal pelo PSOL/RJ, brasileiro, portador do CPF nº 

097.407.567-19 e do RG nº 13.354.941-0, do título de eleitor nº 108161890370, 26ª Zona eleitoral, 

Nova Friburgo/RJ, dep.glauberbraga@camara.leg.br, com endereço no Gabinete 362 - Anexo IV -

Câmara dos Deputados, Brasília - DF - CEP 70160-900; 

IVAN VALENTE, Deputado Federal pelo PSOL/SP, brasileiro, casado, portador do RG 35034877 SSP

SP, CPF nº 376.555.828-15, título de eleitor nº1033244530141 - Zona 259 - Seção 627; com 

endereço na Câmara dos Deputados, gabinete 716, anexo IV, CEP 70160-900, 

dep.ivanvalente@camara.leg.br; 

LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, Deputada Federal pelo PSOL/SP, vice-líder da Bancada do Partido do 

Partido Socialismo e Liberdade na Câmara Federal, brasileira, portadora do CPF nº 004.805.844-00, 

título de eleitor nº 097564300132, Zona 259, Seção 0150, São Paulo/SP, 

dep.luizaerundina@camara.leg.br, com endereço no Gabinete 620 - Anexo IV - Câmara dos 

Deputados, Brasília - DF - CEP 70160-900; 

MARCELO FREIXO, Deputado Federal pelo PSOL/RJ, vice-líder da Bancada do Partido do Partido 

Socialismo e Liberdade na Câmara Federal, brasileiro, divorciado, portador da identidade no 

066274192 IFP/RJ e CPF nº 956.227.807-72, título de eleitor nº 0695 9364 0370, Zona 017 e Seção 

0194, Rio de Janeiro/RJ, com endereço na Câmara dos Deputados, gabinete 725, anexo IV, CEP 

70160-900, dep.marcelofreixo@camara.leg.br; 

TALIRIA PETRONE SOARES, Deputada Federal pelo PSOL/RJ, brasileira, portadora do RG n2 

12.608.655-2 e do CPF nº 111.382.957-52, dep.taliriapetrone@camara.leg.br, com endereço no 

Gabinete 623 -Anexo IV - Câmara dos Deputados, Brasília - DF - CEP 70160-900, 

vêm, diante de Vossa Excelência, pelos seus advogados ao final indicados, na qualidade de terceiro 

interessado, com base na alínea "a", inciso XXXIV, do art. 52 da Constituição Federal, apresentar 

PEDIDO de inclusão do Presidente da República, Sr. JAIR MESSIAS B0LS0NAR0, na investigação 

referente ao Inquérito nº 4.828, que tramita perante o Supremo Tribunal Federal e apura fatos 

envolvendo a organização de atos contra o regime democrático brasileiro. 
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DOSFATOS 

1. Em plena crise pandêmica no país, enquanto o povo brasileiro está de luto pelas mais de 7 

mil mortos decorrentes da pandemia do novo coronavírus (além dos mais de 102 mil casos 

confirmados1), o país assistiu perplexo a mais uma manifestação contra o Estado Democrático de 

Direito promovida em frente ao Palácio do Planalto, protagonizada pelo próprio Presidente da 

República. As manifestações contrariam também as recomendações de Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e das autoridades sanitárias. 

2. Em reação, em defesa da Constituição Federal e das instituições democráticas, diversos 

setores da sociedade, inclusive Ministros do Supremo, a Ordem dos Advogados do Brasil e partidos 

políticos de variados espectros ideológicos, além de entidades da sociedade civil, repudiaram a 

manifestação de cunho autoritário2• O fato também foi repudiado na imprensa internacional3• 

3. Em mais um exemplo do incentivo a manifestações públicas em meio à pandemia, no 

domingo {03/01), o Presidente da República, Sr. JAIR MESSIAS BOLSONARO, como testemunhado por 

todo país, participou ativamente de ato antidemocrático e autoritário em Brasília. Diante do Palácio 

do Planalto em Brasília, manifestantes se aglomeraram para pedir o fechamento do Congresso Nacional e 

do Supremo Tribunal Federal (STF), além de defender uma "intervenção militar com Bolsonaro". Sem 

máscara, o Presidente da República, o Sr. Jair Bolsonaro, cumprimentou e acenou para centenas de 

manifestantes presentes. 

4. O Presidente da República ampliou suas agressões e desafios contra as instituições 

brasileiras. Mais uma vez, deliberadamente, aumenta o nível de instabilidade política no país, 

afrontando o ordenamento, as confrontando as instituições e avançando, cada dia mais um pouco, 

em sua sanha autoritária e antidemocrática, até agora impune. O Sr. Jair Messias Bolsonaro 

declarou, em fala transmitida nas redes sociais, que tem "as Forças Armadas ao lado do povo" e que "não 

vai aceitar mais interferência", em referência às recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. Afirmou, 

ainda, que pede a "Deus que não tenhamos problemas nesta semana, porque chegamos no limite", numa 

1
. Disponível em: https://gl.globo.com/bemestar / coronavi rus/noticia/2020/05/04/ casos-de-coronavirus-e-nu mero

de-mortes-no-brasi l-em-4-de-maio.ghtml. Acessado em: 04 de maio de 2020. 
2 Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/maia-ministros-do-stf-governadores-oab-repudiam-ataques-em-ato
pro-bolsonaro-em-brasilia-24408324 
3 Disponível em: https://gl.globo.com/mundo/noticia/2020/05/03/imprensa-internacional-repercute-ida-de
bolsonaro-em-ato-antidemocracia.ghtml. Acessado em: 04 de maio de 2020. 
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evidente ameaça aos demais Poderes da República. 

. . . 

5. Ontem, 03 de maio, também se comemorava o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. No 

mesmo ato antidemoc.rática paÚocinado pelo Presidente da República, um repórter-fotográfico do 

jornal O Estado de S. Paulo e o motorista que o ajudava na cobertura foram agredidos com chutes 

{pelas costas), murros e empurrões. Profissionais da TV Globo, do Portal Poder 360 e Folha de São 

Paulo também sofreram ataques físicos ou verbais4• 

6. Levantamento feito pela Federação Nacional dos Jornalistas {Fenaj) mostra que nos 

primeiros quatro meses de 2020 o Presidente da República investiu contra a imprensa 179 vezes, 

38 delas só em abril5• Ou seja, a postura violenta e antidemo<:rática do Sr. Jair Bolsonaro é algo 

sistemático e incentiva episódios de violência, como o ocorrido hoje. 

7. Como tais atos antidemocráticos se repetem sistematicamente - além de aumentar o risco 

de disseminação da pandemia -, em 20 de abril, o Excelentíssimo Procurador-Geral da República 

solicitou a abertura de Inquérito, com base na Lei de Segurança Nacional, para apurar fatos 

envolvendo a organização dos referidos atos contra o regime da democrático brasileiro, organizados 

por vários cidadãos, inclusive deputados federais. O PGR afirmou: "O Estado brasileiro admite única 

ideologia que é a do regime da democracia participativa. Qualquer atentado à democracia afronta 

a Constituição e a Lei de Segurança Nacional". O Inquérito tramita em sigilo6• 

8. Já em 21 de abril, V. Exa. determinou a instauração do Inquérito, conforme requerido pela 

Procuradoria-Geral da República {PGR), com a realização das diligências solicitadas. Em sua decisão, 

o Ministro destacou a necessidade da verificação da existência de organizações e esquemas de 

financiamento de manifestações contra a Democracia. O Min. Relator salientou, ainda, que os fatos 

são gravíssimos, pois atentatório ao Estado Democrático de Direito brasileiro e suas instituições 

republicanas. A decisão concluiu ser imprescindível a verificação da existência de organizações e 

esquemas de financiamento de manifestações contra a Democracia e a divulgação em massa de 

mensagens atentatórias ao regime republicano, bem como as suas formas de gerenciamento, 

4 Disponível em: https://wwwl.folha.uol.com.br/opiniao/2020/05/marcha-dos-covardes.shtml. Acessado em: 04 de 
maio de 2020. 
5 Idem. 
6 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/augusto-aras-pede-ao-stf-abertura-de-inquerito-para
apurar-violacao-da-lei-de-seguranca-nacional. Disponível em: 04 de maio de 2020. 
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liderança, organização e propagação que violam Direitos Fundamentais, a independência dos 

Poderes instituídos e o Estado Democrático de Direito7• 

9. Ocorre que o Presidente da República, Sr. JAIR MESSIAS BOLSONARO, ainda não é parte 

investigada no referido Inquérito aberto no âmbito Supremo Tribunal Federal. O Presidente, como 

visto, vem participando, incitando, estimulando e apoiando manifestações explicitamente 

autoritárias e, a toda evidência, criminosas. Infelizmente, manifestações públicas de apoio a um dos 

períodos mais tristes da história brasileira são frequentes por parte do Presidente e de seus aliados. 

São comportamentos reiterados e permanentes de afronta à Carta Magna. A presença do 

Presidente da República no âmbito das investigações é elemento central para o entendimento e os 

esclarecimentos do complexo do modus operandi da organização e realização das manifestações de 

19 de abril e de 03 de maio. Certamente, portanto, a inclusão do Presidente no rol dos investigados 

é elemento que permitirá a completa persecutio criminis. 

10. A Constituição Federal de 1988 restabeleceu a democracia após o período entre 12 de abril 

de 1964 e 15 de março de 1985, durante a ditadura militar, com supressão das eleições diretas e 

dos direitos decorrentes do regime democrático, como direitos de reunião, liberdade de expressão 

e liberdade de imprensa. 

11. Durante esse período, o Congresso Nacional foi fechado três vezes e 173 deputados federais 

foram cassados em pleno exercício do mantado. O período inaugurado pelo golpe militar de 1964 

também é marcado pela disseminação da prática da tortura por agentes de Estado nos mais diversos 

órgãos, prática repudiada pela Constituição Federal e considerada crime inafiançável e 

imprescritível (art. 5º, inciso XLIII). 

12. Não restam dúvidas de que o Presidente da República não possui qualquer apreço pela 

democracia e sequer reconhece o papel de instituições como o Congresso Nacional e o Supremo 

Tribunal Federal para a consolidação do Estado de Direito. A Constituição Federal de 1988 consagrou 

a República Federativa do Brasil como Estado Democrático de Direito, baseado na soberania popular 

e com eleições livres e periódicas. 

7 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441751&ori=1 
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13. No Estado Democrático de Direito, o Presidente da República se submete à Constituição 

Federal e às leis vigentes, devendo respeitar e o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder 

Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação. É 

essencial assegurar, por todos os meios constitucionais, o livre e harmônico exercício dos poderes 

constituídos - princípio fundante do Estado brasileiro - garantido aos Poderes da República atuação 

livre de qualquer ameaça, especialmente vinda do Presidente da República. 

14. Destaque-se, ainda, que a Organização Mundial da Saúde {OMS) declarou estado de 

pandemia no último dia 11 de março. No Brasil, o primeiro caso foi detectado no final de fevereiro 

e já são mais de 7 mil óbitos e mais de 102 mil casos. Diante do rápido avanço de propagação do 

vírus, a estratégia das autoridades sanitárias é evitar aglomerações para achatar a curva de 

crescimento da transmissão, de forma a evitar um colapso no sistema de saúde. 

15. Por diversas vezes, o Presidente da República confrontou e menosprezou as orientações das 

autoridades sanitárias nacionais e internacionais, que iam no sentido de promover medidas de 

contenção, distanciamento social, restrição da circulação de pessoas e isolamento. Sem amparo em 

medidas científicas e contrariando autoridades sanitárias nacionais e internacionais, a postura 

irresponsável e criminosa do Presidente da República tem colocado a população brasileira cada vez 

mais em risco e pode levar a uma tragédia sem precedentes no nosso país. 

DOS PEDIDOS 

16. É indisfarçável a participação do Presidente da República na organização dos atos diante dos 

atos que atacam, de forma sistemática e organizada, o sistema democrático. 

17. Com a urgência que se faz necessária, diante da possibilidade de ocultamento e destruição 

de provas, solicitamos busca e apreensão de todas as provas e indícios nas investigações em curso 

que envolvam o Presidente e seus aliados, com o objetivo de interromper a possível de destruição 

de provas, nos termos do Código de Processo Penal. 

18. Solicita-se, portanto, a Vossa Excelência que, na qualidade de Ministro Relator nesse Eg. 

Tribunal do pedido da PGR para a abertura de inquérito, oficie à PGR para que realize a efetiva e 

competente investigação e apuração das responsabilidades do Presidente da República, Sr. JAIR 
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MESSIAS BOLSONARO, pelos meios legais disponíveis. 

19. Pelo exposto, em defesa da Constituição Federal da República Federativa do Brasil e das 

instituições democráticas, requeremos a V. Exa. a investigação e apuração das responsabilidades do 

Presidente da República, Sr. JAIR MESSIAS BoLSONARO, pelos meios legais disponíveis, no âmbito do 

Inquérito nº 4.828, que tramita perante este Supremo Tribunal Federal. 

20. Nos termos do art. 104 do CPC, requer-se a juntada posterior de instrumento de mandato. 

Nestes termos, pede o deferimento. 

Brasília, 04 de maio de 2020. 

Áurea Carolina 
PSOL/MG 

Fernanda Melchionna 
Líder do PSOL 

Edmilson Rodrigues 
PSOL/PA 

Ivan Valente 
PSOL/SP: 

Marcelo Freixo 
PSOL/RJ 

Talíria Petrone 
PSOL/RJ 

David Miranda 
PSOL/RJ 

Glauber Braga 
PSOL/RJ 

Luiza Erundina 
PSOL/SP 

Sâmia Bomfim 
PSOL/SP 

André Maimoni 
OAB/DF 29.498 
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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 

Petição STF nº 27754/2020: abra-se vista à douta Procuradoria-Geral 

da República para manifestação. 

Cumpra-se. 

Brasília, 5 de maio 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 BAA4-9837-4AC0-167A e senha 7E43-CD2F-DB22-D431 



INQUÉRITO 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, para cumprimento do despacho de 5/05/2020, remeti cópia da 

Petição STF n!! 27754/2020 à Procuradoria-Geral da República. 

Brasília, 6 de maio de 2020. 
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EXCL. SR. DR. MINISTRO RELATOR ALEXANDRE DE MORAIS DO EGRÉGIO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Supremo Tribunal Federal 
07/05/2020 14:39 0029220 

l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111 

Distribuição por Dependência - Inquérito nº 4828 

ROGÉRIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA, brasileiro, deputado federal, 

portador da carteira de identidade nº M 753.231, CPF: 471.025.006-53, Identidade 

Parlamentar nº 56262, com endereço profissional na Câmara dos Deputados, Anexo N, 

Gabinete 614, Praça dos Três Poderes, Brasília - Distrito Federal; 

AFONSO BANDEIRA FLORENCE, brasileiro, casado, Deputado Federal 

(PT/BA), portador da carteira de identidade RG nº 01512759-27, inscrito no CPF/MF 

177.341.505-00, com endereço funcional no Anexo N - Gabinete 305 da Câmara dos 

Deputados, Brasília/DF; 

ALENCAR SANTANA BRAGA, brasileiro, advogado, atualmente no exercício 

do mandato de Deputado Federal pelo PT/SP, portador da CI nº 21285781-8 - SSP/SP e 

CPF nº 055.448.398-08, com endereço na Câmara dos Deputados, Gabinete 239 -Anexo 

N - Brasília (DF); 

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, brasileiro, casado, portador do 

RG 173466758/SSP-SP, CPF 131.926.798-08, atualmente no exercício do mandato de 

Deputado Federal pelo PT/SP, com endereço na Câmara dos Deputados, Anexo N gab. 

956 - Brasília - DF; 

ARLINDO CHINAGLIA JÚNIOR, brasileiro, casado, médico, portador da CI 

nº 46267657 - SSP/SP e CPF nº 068211461-87, no exercício do mandato de Deputado 
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Federal pelo i>T/SP, com endereço sito no gabinete Ala A Ed. Principal - Anexo I -

70160-900 -Brasília (DF) e endereço eletrônico dep.arlindochinaglia@camara.leg.br. 

AIRTON LUIZ FALEIRO, brasileiro, casado, agricultor, portador da carteira de 

identidade 1352951-PA, inscrito no CPF 188361782-00, atualmente no exercício do 

mandato de Deputado Federal pelo PT/PA, com endereço funcional na Câmara dos 

Deputados, Anexo IV - Gabinete 327 - Brasília/DF; 

BENEDITA SOUZA DA SILVA SAMPAIO, Deputada Federal - PT/SP, 

portadora 'do RG nº 02321611-2 - RJ, inscrita no CPF sob o nº 362933347-87, com 

endereço na Câmara dos Deputados, gabinete nº 330, anexo IV - Brasília/DF; 

CARLOS ALBERTO ROLIM ZARA TTINI, brasileiro, solteiro, economista, 

portador da CI nº 4417827X - SSP/SP e CPF nº 003.980.998-63, título de eleitor nº 

148002880191 - Zona 374 - Seção 0301, cidadão brasileiro no exercício do mandato de 

Deputado Federal pelo PT/SP, com endereço na Câmara dos Deputados - Anexo IV -

Gabinete 808 -Brasília (DF); 

CÉLIO ALVES DE MOURA, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira 

de identidade 248810-GO, inscrito no CPF 123.649.831-34, atualmente no exercício do 

mandato de Deputado Federal pelo PTffO, com endereço funcional na Câmara dos 

Deputados, Anexo IV - Gabinete 832 - Brasília/DF. 

DIONILSO MA TEUS MARCON (Marcon), brasileiro, agricultor, portador da 

CI nº 1.043.783.438 - SSP/RS e CPF nº 434.343.390-00, atualmente no exercício do 

mandato de Deputado Federal pelo PT/RS, com domicílio na Câmara dos Deputados -

Gabinete 569 - Anexo III - Brasília - DF; 

EL VINO JOSÉ BOHN GASS (Bohn Gass), brasileiro, casado, portador da CI 

nº 8.121.611.792 SSP/RS e CPF nº 125.582.062-49, atualmente no exercício do mandato 

de Deputado Federal pelo PT/RS, com domicílio na Câmara dos Deputados - Gabinete 

269 - Anexo III - Brasília - DF 

ENIO JOSÉ VERRI, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade RG 

nº 1973095-6, SSP/PR, inscrito no CPF nº 397.377 .059-04, atualmente líder da Bancada, 

no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/PR, com domicilio na Câmara dos 

Deputados, Anexo IV, Gabinete 627, Brasília/DF; 
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ÉRIKA KOKA Y, Deputada Federal pelo PT/DF, portadora do RG nº 626183-

DF, inscrita no CPF sob o nº 224411071-00, com endereço na Câmara dos Deputados, 

gabinete nº 203 - anexo N - Brasília-DF; 

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO GONÇALVES (Assis Carvalho), 

brasileiro, casado, portador do RG nº 390123 -SSP/PI, inscrito no CPF 156.709.613-15, 

casado, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/PI, com 

endereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo N - Gabinete 909 - Brasília/DF. 

GLEISI HELENA HOFFMANN, brasileira, casada, Deputada Federal 

(PT/PR}, portadora de cédula de identidade RG nº 3996866-5 SSP/PR, inscrita no CPF 

sob nº 676.770.619-15, com endereço funcional na Esplanada dos Ministérios, Praça dos 

Três Poderes, Senado Federal, Ala Teotônio Vilela, gabinete 04 - Brasilia/DF; 

HELDER IGNACIO SALOMÃO, brasileiro, casado, portador da CI nº 632.132 

- SSP/ES e CPF nº 768.087.427-15, Deputado Federal pelo PT/ES e atualmente no 

exercício do cargo de Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, com 

endereço na Câmara dos Deputados - Gabinete 573 - Anexo m e endereço eletrônico 

dep.heldersalomao@camara.leg.br - Brasília - DF; 

HENRIQUE FONTANA JR (Henrique Fontana), brasileiro, médico, portador 

da CI nº 7.012.558.495 - SSP/RS e CPF nº 334.105.180-53, atualmente no exercício do 

mandato de Deputado Federal pelo PT/RS, com domicílio na Câmara dos Deputados -

Gabinete 256 - Anexo N - Brasília - DF 

JOÃO CARLOS SIQUEIRA (Padre João), brasileiro, padre católico, portador 

da CI nº 5.456.145 - SSP/MG e CPF nº 724.256.106-00, atualmente no exercício do 

mandato de Deputado Federal pelo PT/MG, com domicílio na Câmara dos Deputados -

Gabinete 743 - Anexo N - Brasília - DF; 

JOÃO SOMARIV A DANIEL, brasileiro, casado, Deputado Federal pelo PT/SE, 

portador da cédula de identidade RG nº 1372541, inscrito no CPF/MF 516.250.915-91, 

com endereço funcional no Anexo N - Gabinete nº 605 da Câmara dos Deputados, 

Brasília/DF; 

JORGE JOSÉ SANTOS PEREIRA SOLLA, brasileiro, casado, médico, 

portador da carteira de identidade 01759713-74~SSP/BA, inscrito no CPF 195307735-87, 
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atualinente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/PA, com endereço 

funcional ria Câmara dos Deputados, Anexo ID- Gabinete 571 - Brasília/DF; 

JOSÉ AIRTON FELIX CIRILO DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, 

portador da carteira de identidade RG nº 072514, SSP/CE, inscrito no CPF nº 

092.573.573-68, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/CE, 

com endereço funcionàl na Câmara dos Deputados, Anéxo IV, Gabinete 319, Brasília/DF 

JOSÉ CARLOS VERAS DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, assistente 

social, portador da carteira de identidade 5651040-SSP/PE, inscrito no CPF 039874614-

11, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/PE, com endereço 

funcional na Câmara dos Deputados, Anexo m - Gabinete 466 - Brasília/DF; 

JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA (ZECA DIRCEU), 

brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade 6298974-2 SSP/PR, 

inscrito no CPF 030.988.719-46, atualmente no exercício do mandato de Deputado 

Federal pelo PT/PR, com endereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo IV -

Gabinete 613 - Brasília/DF; 

JOSÉ CARLOS NUNES JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, portador da 

carteira de identidade RG nºl 78.970, SSP/MA, inscrito no CPF nº 100.097 .283-68, 

atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/MA, com endereço 

funcional na Câmara dos Deputados, Anexo IV- Gabinete 543 - Brasília/DF; 

JOSÉ NOBRE GUIMARÃES, brasileiro, solteiro, advogado, portador da 
carteira de identidade RG nº 97002365912, SSP/CE, inscrito no CPF nº 093.245.773-87, 
atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/CE, com endereço 
funcional na Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 306, Brasília/DF 

JOSÉ RICARDO WENDLING, brasileiro, casado, economista, portador da 

carteira de identidade 627802-SSP/AM, inscrito no CPF186600372-00, atualmente no 

exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/AM, com endereço funcional na 

Câmara dos Deputados, Anexo IV - Gabinete 411 - Brasília/DF; 

JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA FARO, brasileiro, casado, agricultor familiar, 

portador da carteira de identidade 1824426-SSP/PA, inscrito no CPF 400.705.652-87, 

atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/PA, com endereço 

funcional na Câmara dos Deputados, Anexo IV - Gabinete 723 - Brasília/DF. 
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JOSEILDO RIBEIRO RAMOS, brasileiro, solteiro, agrônomo, portador da 

carteira de identidade 0968849598 - SSP/BA, inscrito no CPF 159633305-72, atualmente 

no exercício do mandato de Deputado Federal pelo Pr/BA, com endereço funcional na 

Câmara dos Deputados, Anexo IV - Gabinete 642 - Brasília/DF; 

LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS, Deputada Federal pelo PT/CE, portadora 

do RG nº 95002402951 - CE, inscrita no CPF sob o nº 382085633-15, com endereço na 

Câmara dos Deputados, gabinete nº 713, anexo IV, Brasília/DF; 

LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA (Paulo Teixeira), brasileiro, casado, 

advogado, portador da CI nº 8172235 -SSP/SP e CPF nº 024.413.698-06, atualmente no 

exercício do mandato de Deputado Federal pelo Pr/SP, com endereço na Câmara dos 

Deputados - Gabinete nº 281 - Anexo m - Brasília - DF 

MARIA MARGARIDA MARTINS SALOMÃO, Deputada Federal pelo 

Pr/MG, portadora do RG nº M 1387404 - MG, inscrita no CPF sob o nº 135210396-68, 

com endereço na Câmara dos Deputados, gabinete nº 236, anexo IV, Brasília/DF; 

MARIA DO ROSÁRIO NUNES, Deputada Federal pelo Pr/RS, portadora do 

RG nº 2033446226 - RS, inscrita no CPF sob o nº 489893710-15, com endereço na 

Câmara dos Deputados, gabinete nº 312, Anexo IV, Brasília/DF 

MARÍLIA VALENÇA ROCHA ARRAES DE ALENCAR, brasileira, 

divorciada, advogada, portadora da carteira de identidade 588294 - SDS/PE, inscrito no 

CPF 051.617.044-97, atualmente no exercício do mandato de Deputada Federal pelo 

Pr/PE, com endereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo IV - Gabinete 654 -

Brasília/DF; 

NATÁLIA BASTOS BONA VIDES, brasileira, casada, portadora do RG 

1910471/ITEP-RN, CPF 053.528.974-00, atualmente no exercício do mandato de 

Deputada Federal pelo Pr/RN com endereço na Câmara dos Deputados, Gabinete 748 -

Anexo IV - Brasília - DF; 

NILTO IGNACIO TATTO, brasileiro, casado, portador do RG nº 13.532.849-

4 SSP/SP e CPF nº 033.809.168 - 89, cidadão brasileiro no exercício do mandato de 

Deputado Federal pelo Pr/SP, com endereço na Câmara dos Deputados - Anexo m -
Gabinete nº 267 - Brasília (DF) 
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ODAIR JOSÉ DA CUNHA, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira 

de identidade M723658 - SSP/SP, inscrito no CPF 948.923.936-49, atualmente no 

exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/SP, com endereço funcional na 

Câmara dos Deputados, Anexo IV - Gabinete 556 - Brasília/DF 

PAULO FERNANDO DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, RG 266808/SSP

AL, CPF 144.332.904-59, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo 

PT/AL com endereço na Câmara dos Deputados, Gabinete 366 - Anexo ill- Brasília

DF. 

PAULO JOSÉ CARLOS GUEDES, brasileiro, união estável, professor, 

portador da carteira de identidade M6748746 - SSP/MG, inscrito no CPF 867.539.916-

20, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/MG, com endereço 

funcional na Câmara dos Deputados, Anexo IV --:- Gabinete 833 - Brasília/DF; 

PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA, brasileiro, casado, jornalista, 

portador da cédula de identidade de 2024323822 - SSP/RS, CPF 428449240-34, título de 

eleitor nº 008832570493 - Zona 147 - Seção 207 (doe. 1), atualmente no exercício do 

mandato de Deputado Federal pelo PT/RS, com endereço na Praça dos Três Poderes -

Câmara dos Deputados, gabinete 552, anexo IV, e endereço eletrônico 

dep.paulopimenta@camara.leg.br; 

PATRUS ANANIAS DE SOUZA, brasileiro, casado, deputado federal pelo 

PT/MG, portador da CI 11889329/MG, e do CPF/MF nº 174.864.406-87, com endereço 

funcional na Esplanada dos Ministérios, Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, 

Anexo IV, gabinete 720, Brasília/DF; 

REGINALDO LÁZARO DE OLIVEIRA LOPES, brasileiro, solteiro, 

atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal (PT/MG), portador da carteira 

de identidade RG nº 387321, inscrito no CPF/MF 903.308.626-34, com endereço 

funcional na Esplanada dos Ministérios, Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, 

Gabinete 426, Anexo IV CEP 70.160-900, Brasília, DF; 

ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA, brasileira, professora, atualmente no 

exercício do mandato de Deputada Federal pelo PT/MT, portadora da CI nº 12055956 -

SSP/MT e CPF nº 295.863.721-20, com endereço na Câmara dos Deputados, Gabinete 

371 -Anexo m - Brasília (DF); 
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RUBENS OTONI GOMlDE, brasileiro, casado, portador do RG 356545/SSP

GO , CPF 133.34 7 .271-49, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo 

PT/GO, com endereço na Câmara dos Deputados, Anexo N gab. 501 - Brasília - DF; 

RUI FALCÃO, brasileiro, casado, jornalista, Deputado Federal (PT/SP), 

portador da carteira de identidade RG 3171369-5, SSP/SP, inscrito no CPF nº 

614.646.868-15, com endereço na Câmara dos Deputados, Anexo N, Gabinete 

819,Brasília/DF; 

VALMIR CARLOS DA ASSUNÇÃO (Valmir Assunção), brasileiro, 

agricultor, portador da CI nº 1.320.479.189 - SSP/BA e CPF nº 023.333.148-42, 

atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/BA, com domicílio na 

Câmara dos Deputados - Gabinete 739 - Anexo N - Brasília - DF; 

VICENTE PAULO DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, professor, 
portador da carteira de identidade 10240771-x SSP/SP, inscrito no CPF 129.953.984-04, 
atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/SP, com endereço 
funcional na Câmara dos Deputados, Anexo N - Gabinete 740 - Brasília/DF, e; 

W ALDENOR ALVES PEREIRA FILHO, brasileiro, casado, no exercício do 

mandato de Deputado Federal, portador do RG nº. 883.641-86 SSP-BA e inscrito no CPF 

sob o nº. 108.666.555-49, com domicílio na Avenida Alberto Leal, 700, bairro Candeias, 

CEP: 45028-070, Vitória da Conquista-BA, vêm, perante Vossa Excelência, por seus 

advogados ao final indicados, na qualidade de terceiros interessados, com fulcro no Art. 

5º, Inciso XXXN, alínea "a", da Constituição Federal, manifestar e requerer o que se 

segue: 

Como já é público e notório, o Brasil e os brasileiros vivem a tragédia ocasionada 

pela propagação do COVID-19, que vem colocando em risco a vida de toda a população 

não só brasileira, como de todo o Mundo. 

Neste sentido, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou, em 30 de 

janeiro de 2020, o Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, 

ou seja, o mais elevado nível de alerta da Organização, de acordo com o Regulamento 

Sanitário Internacional (RSI). 

7de 15 



Desde a- notícia dos perigos ocasionados pela disseminação do vírus, diversas 

medidas foram tomadas para minimizar e proteger a população e desafogar o sistema de 

saúde nacional. 

O próprio Ministério da Saúde, através da Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, 

estabeleceu medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do COVID-19 e regulamentou as medidas de isolamento e 

quarentena a serem adotadas em território nacional. 

A Portaria, em seu art. 3º, estipula que "a medida de isolamento objetiva a 

separação de pessoas sintomáticas ou assintomáticas, em investigação clínica e 

laboratorial, de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão locar'. 

Em seu art. 4° disciplina que "a medida de quarentena tem como objetivo garantir 

a ·manutenção dos serviços de saúde em local certo e determinado". 

E por fim, em seu art. 5ª, dispõe que "o descumprimento das medidas de 

isolamento e quarentena previstas nesta Portaria acarretará a responsabilização, nos 

termos previstos em lei". 

A peculiaridade da contaminação pelo novo COVID-19 é o alto índice de 

transmissão da doença entre as pessoas. Assim, toda a população sofre risco iminente de 

ser contaminado pelo novo coronavírus (COVID-19). Logo, dentre todas as medidas 

necessárias recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e demais autoridades 

sanitárias para se evitar a transmissão do coronavírus (COVID-19), o isolamento social 

da população consiste na alternativa mais eficaz no momento, pois, evita, sobremaneira, 

a propagação da infecção. 

No Brasil, apesar das condutas do Presidente da República, a seguir debatidas, o 

Ministério da Saúde vem adotando diversas medidas e recomendações para que se evite 

ou minore a disseminação do vírus no território nacional, visando o chamado 

"achatamento da curva de contaminação". 

Em que pese o esforço de diversos governos estaduais, prefeituras e da população 

de todas as regiões do Brasil, no sentido de fortalecer e apoiar as medidas de quarentena 

e isolamento social, o presidente Sr. Jair Bolsonaro, por diversas vezes, contrariou as 

recomendações não só do Ministério da Saúde, como também da Organização Mundial 

da Saúde e, sem que existisse qualquer embasamento científico, conclamou a população, 
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em especial seus apoiadores, a saírem às ruas, em nítida afronta ao que especialistas em 

todo o Mundo indicavam. 

Como se não bastasse a conduta imoral e indícios de ilegalidade em atos do chefe 

do executivo nacional, o que se viu durante o período acima transcrito foram afrontas 

inaceitáveis ao estado democrático de direito e suas instituições, em especial, aos Poderes 

Judicial e Legislativo. 

V ale ressaltarmos que a Constituição da República é clara ao dispor sobre os 

poderes da União e a harmonia que deve existir entre estes: "Art. 2º São Poderes da 

União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário." 

Necessário ainda destacar o artigo abaixo: 

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da 
República que atentem contra a Constituição Federal e, 
especialmente, contra: 
[ ... ] 
II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do 
Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da 
Federação; 

Em desarmonia com o preceito constitucional, como já de conhecimento desta 

casa, ainda no dia 15 de março de 2020, o presidente incentivou e participou de ato em 

Brasília voltado, em especial, contra os poderes Legislativo e Judiciário.1 

Essa guerra de narrativa irresponsável do presidente Sr. Jair Messias Bolsonaro 

vem ocasionando sérios riscos à saúde da população, mas não só, também pode ser tida 

como afronta à Constituição e suas garantias; à harmonia entre os poderes; e ao Estado 

Democrático de Direito, basta para tanto, constatarmos os ataques diretos a este Relator, 

Excl. Ministro Alexandre de Morais, ao qual nos dirigimos, vejamos: "Como é que o 

senhor Alexandre de Moraesfoi para o Supremo? Amizade com o senhor Michel Temer. 

Ou não foi?". 2 

1 Disponível em: https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/atos-pro-bolsonaro-sao-marcados
ataques-ao-congresso-e-ao-stf/. Acessado em: 06 de maio de 2020. 
2 Disponível em: https://congressoemfoco.uol.com.br/judiciario/supremo-reage-a-ataques-de
bolsonaro-a-ministro-alexandre-de-moraes/. Acessado em: 06 de maio de 2020. 
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Foram diversàs as oportunidades, inclusive nesta supracitada, que importantes 

instituições nacionais se virarn obrigadas a expressar notas de repúdio às condutas do 

chefe do poder executivo, em defesa da Constituição Federal e de seus preceitos. 3 

No dia 03 de maio de 2020, em novo ato antidemocrático, mais uma vez com a 

participação do presidente J air Bolsonaro, foram vistas novas manifestações contra o 

Estado Democrático de Direito, dentre outras agressões contra o STF, Congresso 

Nacional e à princípios constitucionais. 

Neste ato, o presidente assim declarou: "Tenho certeza de uma coisa, nós temos o 

povo ao nosso lado, nós temos as Forças Armadas ao lado do povo, pela lei, pela ordem, 

pela democracia, e pela liberdade." E finalizou, "Peço a Deus que não tenhamos 

problemas essa semana. Chegamos no limite, não tem mais conversa, daqui pra frente, 

não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição, ela será cumprida a qualquer preço, 

e ela tem dupla mão".4 

Como se não bastasse a conduta do chefe do executivo, grupos de extrema direita 

têm promovido sistematicamente atos autoritários e criminosos, em evidente afronta aos 

princípios democráticos, colocando em risco não somente a Constituição Federal, como 

também demais setores da sociedade. 

Um movimento chamado "300 do Brasil" tem, no mínimo, inflamado seus 

seguidores, através das redes sociais, para a criação de grupos fascistas paramilitarizados, 

contando, inclusive, com "treinamentos de combate". 5 

Segundo informações prestadas pela mídia, o grupo se intitula como um "grupo 

militar" em busca do "extermínio da esquerda"6 e seria o maior "acampamento pelo fim 

3 Disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/apos-atagues-de-bolsonaro
ministros-do-supremo-fazem-desagravo-a-alexandre-em-sessao-plenaria/. Acessado em: 06 de maio de 
2020. 
4 Disponível em: https://wwwl.folha.uol.com.br/poder/2020/05/ato-pro-bolsonaro-em-brasilia-tem
carreata-e-xingamentos-a-moro-stf-e-congresso.shtml. Acessado em: 06 de maio de 2020. 
5 Disponível em: https://www.diariodocentrodomundo.eom.br/300-do-brasil-extrema-direita-promove
grupo-militarizado-pelo-fim-da-corrupcao-e-da-esguerda-no-brasil-relata-jornalista/. Acessado em: 06 
de maio de 2020. 
6 Disponível em: https://www.brasil247.com/brasil/militantes-organizadores-do-ato-golpista-financiam
acampamento-no-stf-e-citam-exterminio-da-
esguerda?amp=&utm source=Whatsapp&utm medium=whatsapp-amp&utm campaign=whatsapp. 
Acessado em: 06 de maio de 2020. 
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da corrupção e esquerda no Brasil", 7 chegando a afirmar que os atos de agressão sofridos 

por jornalistas em frente ao Palácio do Planalto, no dia 03 de maio de 2020, seriam "só o 

começo".8 

Fato é que ocorre um acampamento em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, 

onde várias barracas idênticas foram montadas, o que, sem dúvida, data vênia, evidencia 

indícios de um possível financiamento aos atos ilegais ora debatidos.9 10 

Vale ressaltar que já existe neste Supremo Tribunal Federal inquérito sigiloso 

aberto por Vossa Excelência, a pedido da Procuradoria Geral da República, para 

realização de investigação à atos antidemocráticos em afronta à Lei de Segurança 

Nacional, que corre com a relatoria deste endereçado, Excl. Sr. Dr. Ministro Alexandre 

de Morais.11 

Desta feita, posto o quadro acima, se faz necessário que sejam imediatamente 

investigados os crimes cometidos pelo grupo "300 do Brasil", bem como a participação 

e apoio do Presidente da República em atos antidemocráticos e em afronta à legislação e 

à Carta Magna. 

Neste sentido, requer que Vossa Excelência - Ministro Relator - oficie a 

Procuradoria Geral da República para que esta apure: 

a) a efetiva participação e as responsabilidades do Presidente da República, Sr. Jair 

Messias Bolsonaro, no apoio e participação dos atos contra o sistema democrático 

brasileiro, no âmbito do inquérito 4828/DF. 

b) as denúncias relacionadas ao grupo "300 do Brasil", também no âmbito do Inquérito 

4828/DF, com diligências no sentido de verificar a existência de ilegalidades cometidas 

pelo movimento e seus responsáveis contra setores da imprensa e da política brasileira, 

além de supostos crimes contra o Estado Democrático de Direito e da Lei de Segurança 

7 Disponível em: https://revistaforum.com.br/blogs/outravibe/quem-me-pediu-pra-fazer-tudo-isso-foi
o-professor-olavo-diz-sara-winter-que-coordena-acampamento-pro-bolsonaro/. Acessado em: 06 de 
maio de 2020. 
8 Disponível em: https://revistaforum.com.br/politica/organizadores-de-ato-golpista-dizem-que
agressoes-sao-so-o-comeco-e-prometem-exterminio-da-esquerda/. Acessado em: 06 de maio de 2020. 
9 Disponível em: https:ljrevistaforum.com.br/politica/com-barracas-todas-iguais-bolsonaristas
montam-acampamento-em-frente-ao-congresso/. Acessado em: 06 de maio de 2020. 
10 Disponível em: https://www.otempo.com.br/coronavirus/bolsonaristas-amanhecem-acampados-em
frente-ao-congresso-nacional-1.2332505. Acessado em: 06 de maio de 2020. 
11 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDeta1he.asp?idConteudo=441751&ori=l. 
Acessado em: 06 de maio e 2020. 
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Nacional, inclusive em relação a possível financiamento dos atos do grupo 

supramencionado. 

Por fim, requer a juntada posterior de procuração, nos termos do art. 104 do 

CPC/15, 

Nestes termos, 

Pede e espera deferimento. 

Brasília, 06 de maio de 2020. 
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ROGÉRIO CORREIA DE MOURA 
BAPTISTA - PT/MG 

ENIO JOSÉ VERRI 
Líder da Bancada - PT/PR 

AFONSO BANDEIRA FLORENCE 
PT/BA 

ALENCAR SANTANA BRAGA 
PT/SP 

ALEXANDRE ROCHA SANTOS 
PADILHA 

PT/SP 

ARLINDO CHINAGLIA JÚNIOR 
PT/SP 

AIRTON LUIZ FALEIRO 
PT/PA 

BENEDITA SOUZA DA SILVA 
SAMPAIO-PT/RJ 

CARLOS ALBERTO ROLIM 
ZARA TTINI - PT/SP 

CÉLIO ALVESDE MOURA 
PT/TO 

GLEISI HELENA HOFFMANN 
PT/PR 

DIONILSO MATEUS MARCON 
(Marcon) - PT/RS 

EL VINO JOSÉ BOHN GASS (Bohn 
Gass) - PT/RS 

ÉRIKAKOKAY 
PT/DF 

FRANCISCO DE ASSIS 
CARVALHO GONÇALVES (Assis 

Carvalho) - PT/PI 

HELDER IGNACIO SALOMÃO 
PT/ES 

HENRIQUEFONTANAJR 
(Henrique Fontana) - PT/RS 

JOÃO CARLOS SIQUEIRA (Padre 
João) - PT/MG 

JOÃO SOMARIV A DANIEL 
PT/SE 

JORGE JOSÉ SANTOS PEREIRA 
SOLLA - PT/BA 
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JOSÉ AIRTON FELIX CIRILO DA 
SILVA - PT/CE 

JOSÉ CARLOS VERAS DOS 
SANTOS - PT/PE 

JOSÉ CARLOS BECKER DE 
OLIVEIRA E SILVA (ZECA 

DIRCEU) - PT/PR 

JOSÉ CARLOS NUNES JUNIOR 
PT/MA 

JOSÉ NOBRE GUIMARÃES 
PT/CE 

JOSÉ RICARDO WENDLING 
PT/AM 

JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA FARO 
PT/PA 

JOSEILDO RIBEIRO RAMOS 
PT/BA 

LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS 
PT/CE 

LUIZ PAULO TEIXEIRA 
FERREIRA (Paulo Teixeira) 

PT/PR 

MARIA MARGARIDA MARTINS 
SALOMÃO - PT/MG 

MARIA DO ROSÁRIO NUNES 
PT/RS 

MARÍLIA VALENÇA ROCHA 
ARRAES DE ALENCAR 

PT/PE 

NATÁLIA BASTOS BONA VIDES 
PT/RN 

NILTO IGNACIO TATTO 
PT/SP 

ODAIR JOSÉ DA CUNHA 
PT/MG 

PAULO FERNANDO DOS SANTOS 
(PAULÃO)-PT/AL 

PAULO JOSÉ CARLOS GUEDES 
PT/MG 
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PAULO ROBERTO SEVERO 
PIMENTA - PT/RS 

PATRUSANANIASDESOUZA 
PT/MG 

REGINALDO LÁZARO DE 
OLIVEIRA LOPES - PT/MG 

ROSA NEIDE SANDES DE 
ALMEIDA - PT/MT 

RUBENS OTONI GOMIDE 
PT/GO 

TIAGO DA YRELL DE LIMA 
LISBOA BAPTISTA 
OAB/MG ne 142.883 

ALBERTO MOREIRA 
RODRIGUES 

OAB/DF nº 12.652 

RUI FALCÃO 
PT/SP 

V ALMIR CARLOS DA ASSUNÇÃO 
(V almir Assunção) - PT/BA 

RUBENS OTONI GOMIDE 
PT/GO 

VICENTE PAULO DA SILVA 
PT/SP 

WALDENOR ALVES PEREIRA 
. FILHO - PT/BA 

ARNALDO HONORATO 
LOURENÇO 

OAB/MG nº 172.880 

DESIRÉE GONÇALVES DE 
SOUSA 

OAB/DF nº 51.483 
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Atos pró-Bolsonaro são marcados por ataques ao 
Congresso e ao STF 
Por Edson Sardinha e Flávia Said Em 15 mar, 2020 - 11:27 
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Governo 

Manifestantes pró-governo reúnem-se na manhã deste domingo (15) em várias 

cidades do país para atos em defesa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ainda 

não há estimativa oficial de quantas pessoas participam dos atos. 

Em algumas das principais capitais do país, como Rio de Janeiro e Brasília, as 

aglomerações de pessoas estão sob restrição como medida preventiva dos governos 

locais contra o coronavírus. Na capital federal, um decreto do governador Ibaneis 
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Rocha (MDB) proibiu aglomerações com mais de 100 pessoas para reduzir o risco de 

propagação do novo coronavírus. 

Ainda assim, milhares de apoiadores do presidente saíram em passeata e carreata pela 

Esplanada dos Ministérios e pela região central de Brasília. Poucas pessoas, no 

entanto, usavam máscaras. A Secretaria de Segurança Pública do DF informou que não 

faria estimativa de público. 

Apesar de negarem que a manifestação seja contra as instituições, foram erguidas 

faixas de ataque ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso Nacional. Os 

presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre 

(DEM-AP), foram os nomes mais criticados pelos manifestantes. Em cartazes, 

parlamentares eram chamados de chantagistas. Um deles defendia fogo e álcool com 

combinação para enfrentar o "vírus" do Supremo. 

QUER RECEBER 
AS MATÉRIAS DO 

Então nos adicione no Wt,atsapp 

EM SEGUIDA, ENVIE UMA MENSAGEM PARA ESTE MESMO NÚMERO 
COM A PALAVRA "CADASTRAR" E PRONTO! VOCÊ TERÁ TODAS AS 

NOVIDADES DO SITE DE UMA FORMA RÁPIDA E FÁCIL! 

No caminhão de som, no entanto, o tom foi de defesa do governo. Além de Bolsonaro, o 

ministro da Justiça, Sergio Moro, também foi lembrando várias vezes. A crítica ao 

chamado parlamentarismo branco foi outro ponto destacado. Segundo bolsonaristas, 

os parlamentares têm extrapolado suas atribuições ao buscar assumir controle sobre 

grande fatia do Orçamento da União, como na disputa de R$ 30 bilhões por meio do 

orçamento impositivo. 

Uma das líderes do ato em Brasília, a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) disse que o 

povo não precisa de comando para ir às ruas e, a despeito do pedido de Bolsonaro para 

que evitassem os protestos diante do coronavírus, quer defender o presidente de 

qualquer jeito. 

"O Congresso precisa votar para o Brasil e não mandando recados, como derrubando o 

veto do BPC na semana passada", disse ela. "Vamos dizer não ao parlamentarismo 

branco", gritou a deputada em cima de um caminhão de som. 
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Em Ribeirão Preto (SP), o deputado federal Marco Feliciano (Podemos-SP) disse que a 

manifestação não é recado para fechar o Congresso Nacional. ''Isso aqui é apenas para 

dizer aos congressistas que a forma de governar o Brasil mudou", afirmou. De acordo 

com ele, o presidente Bolsonaro reinventou a forma de governar o país. "Precisamos 

colocar o Brasil no eixo", afirmou o deputado, que é um dos vice-líderes do governo. 

Deputado Marco Feliciano (PSC-SP) em 
manifestação pró-governo Bolsonaro em São 

Paulo. Foto: Reprodução. 

> Guedes afirma que vai à Justiça contra derrubada de veto ao BPC 

Bolsonaro volta a endossar atos 

Apesar de ter desestimulado os atos deste domingo e sugerido que as manifestações 

fossem remarcadas frente à escalada da crise de saúde, o presidente Bolsonaro voltou a 

endossar os atos neste domingo. Em suas redes sociais, Bolsonaro está postando 

vídeos dos protestos em várias cidades do país . 

• 
Jair M. Bolsonaro 
@jairbolsonaro 

Belo Horizonte-MG. @taoquei1 
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34,3 mil 12:29 - 15 de mar de 2020 

1 O, 1 mil pessoas estão falando sobre isso 
-----~ -· .,,1 

Desmobilização 

Diante da disseminação do coronavírus no Brasil, alguns dos movimentos 

organizadores, como o Nas Ruas, o Avança e o São Paulo Conservador anunciaram o 

adiamento do ato, como pediu Bolsonaro em sua última manifestação sobre o assunto. 

Mesmo assim, militantes nas redes sociais prometeram sair às ruas neste 15 de 

março por meio das hashtags #BolsonaroDay e #DesculpaJairMasEuVou. Apoiadores 

de Bolsonaro e defensores do fechamento do Congresso estimam que há atos em mais 

de 200 cidades. Estimulados pelo próprio presidente, alegam que o Legislativo não o 

deixam governar. 

> Coronavírus: pelo menos quatro da comitiva de Bolsonaro estão infectados. 

Presidente fará novo teste 

APOIE o 
JORNALISMO 
INDEPIENIDENTE 
O CONGRESSO EM FOCO está há 

mais de 15 anos produzindo 

jornalismo sério e de 

qualidade. para 

nos ajudar a continuar sendo 

um FAROL DA DEMOCRACIA. 
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Edson Sardinha 

Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás em 2000. Integra 

a equipe do Congresso em Foco desde o lançamento do site, em 2004. 

Flávia Said 

Flávia Said - Cientista política formada pela Universidade de Brasília (UnB), 

está concluindo a graduação em jornalismo pela mesma instituição. Passou 

por um estágio de dois anos na agência Bloomberg, onde cobriu Presidência 

da República, Congresso Nacional e Ministério da Economia. 
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Supremo reage a ataques de Bolsonaro a ministro 
Alexandre de Moraes 
Por Flávia Said Em 30 abr, 2020 - 17:41 

Judiciário Governo 

Ministro Alexandre de Moraes. 

Em sessão por videoconferência nesta quinta-feira (30), os ministros do Supremo 

Tribunal Federal (STF) saíram em defesa do colega Alexandre de Moraes, que foi alvo 

de críticas por parte do presidente Jair Bolsonaro depois de ter suspendido a nomeação 

de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal. 

> Sem entregar exame à Justiça, AGU diz que Bolsonaro não teve covid-19 
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Esta manhã, Bolsonaro classificou como política a liminar concedida pelo ministro e 

disse que Moraes chegou ao STF por amizade com o ex-presidente Michel Temer 

(MDB). "Como é que o senhor Alexandre de Moraes foi para o Supremo? Amizade com 

o senhor Michel TemeL Ou não foi?», questionou ele. O presidente também disse que 

Moraes precisa explicar por que a nomeação de Ramagem para chefiar a Agência 

Brasileira de Inteligência (Abin) não é quebra do princípio da impessoalidade alegada 

porMoraes. -

O presidente-da Corte, Dias Toffoli, disse ser testemunha do conhecimento e da 

dedicação do ministro ao direito e à causa pública. A ministra Carmem Lucia, por sua 

vez, disse que Moraes honra a magistratura e o magistério, assim como honrou a 

advocacia. 

O ministro Luís Roberto Barroso disse que é uma honra ter Moraes como colega num 

momento "institucionalmente difícil,,. Mais cedo, por meio de nota, Barroso defendeu 

a carreira acadêmica e trajetória pública de Moraes. "O Ministro Alexandre de Moraes 

chegou ao Supremo Tribunal Federal após sólida carreira acadêmica e de haver 

ocupado cargos públicos relevantes, sempre com competência e integridade. No 

Supremo, sua atuação tem se marcado pelo conhecimento técnico e pela 

independência. Sentimo-nos honrados em tê-lo aqui." 

Gilmar Mendes escreveu, pelo Twitter, que as decisões judiciais podem ser criticadas e 

são suscetíveis de recurso, enquanto mecanismo de controle. "O que não se aceita - e 

se revela ilegítima - é a censura personalista aos membros do Judiciário. Ao lado da 

independência, a Constituição consagra a harmonia entre poderes.,, 

~ Gilmar Mendes 
~ @gilmarmendes 

As decisões judiciais podem ser criticadas e são suscetíveis de 
recurso, enquanto mecanismo de controle. O que não se aceita 
- e se revela ilegítima - é a censura personalista aos membros 
do Judiciário. Ao lado da independência, a Constituição 
consagra a harmonia entre poderes. 

14,9 mil 13:46 - 30 de abr de 2020 

9.470 pessoas estão falando sobre isso 

https://congressoemfoco.uol.com.br/judiciario/supremo-reage-a-ataques-de-bolsonaro-a-ministro-alexandre-de-moraes/ 2/5 



06/05/2020 Supremo reage a ataques de Bolsonaro a ministro Alexandre de Moraes I Congresso em Foco 

Ao votar, Moraes defendeu que os entes da Federação respeitem a distribuição de 

competências. "Não me parece que a União deva ter monopólio, primazia de 

regulamentar todas as medidas possíveis em relação à pandemia", disse ele, 

defendendo autonomia de estados e municípios. Ele pediu união para combater os 

efeitos nefastos da pandemia. "Enquanto entes federativos continuarem brigando 

judicialmente ou pela imprensa, é a população que sofre", disse ele. 

Ainda, Moraes fez aceno ao governo ao dizer que "nenhuma autoridade tem o 

monopólio no combate à pandemia,,. Ele ponderou que a União tem um papel 

primordial de coordenação numa pandemia internacional, mas avaliou que ela não 

conhece as especificidades de cada região. "A previsão de que somente a União possa 

lidar com o transporte intermunicipal é danosa", disse. 

> Estados só terão acesso a auxílio de R$ 60 bi se congelarem salário do 

funcionalismo 

Os ministros analisam uma ação da Rede Sustentabilidade que pede a suspensão de 

pontos das Medidas Provisórias 926/2020 e 927 /2020, relativas ao transporte 

intermunicipal de passageiros e de outras medidas emergenciais. 

Ex-ministro da Justiça, Moraes também desejou boas vindas ao novo chefe da pasta, 

André Mendonça, e ao novo Advogado-Geral da União, José Levi de Mello, indicados 

por Bolsonaro. 

> Cadastre-se e acesse de graça por 30 dias o melhor conteúdo político premium do 

país 
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Clicando em assinar você nunca perderá postagens importantes! 

.l Assine 

Flávia Said 

Flávia Said - Cientista política formada pela Universidade de Brasília (UnB), 

está concluindo a graduação em jornalismo pela mesma instituição. Passou 

por um estágio de dois anos na agência Bloomberg, onde cobriu Presidência 

da República, Congresso Nacional e Ministério da Economia. 
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FOLHA DE S.PAULO 

*** 
------------------- --- -- -·-·· 

Bolsonaro volta a apoiar ato contra STF e Congresso e 
diz que Forças Armadas estão 'ao lado do povo' 
'Chegamos no limite, faremos cumprir a Constituição', diz presidente, que saiu do 
palácio em direção a manifestantes 

3.mai.2020 às 12h25 

Atualizado: 3.mai.2020 às 22h44 

Talita Fernandes (https:ffwww1.folha.uol.com.br/autores/talita-fernandes.shtml) 

Fábio Pupo (https:ffwww1.folha.uol.com.br/autores/fabio-pupo.shtml) 

BRASÍLIA O presidente Jair Bolsonaro mais uma vez prestigiou pessoalm.ente 

um.a manifestação em. Brasília de apoiadores a ele e com. críticas ao STF 

(Suprem.o Tribunal Federal) (https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/pf-mira-youtubers-em

inquerito-sobre-ato-pro-intervencao-militar.shtml)e ao Congresso. Desta vez, o ex-ministro 

Sergio Moro (https://www1. folha.uol.com.br /poder /2020 /05 /ha-lealdades-maiores-do-que-as-pessoa is-diz-moro

apos-bolsonaro-chama-lo-de-judas.shtm l) tam.bém. foi alvo do protesto. 

Em. declaração transmitida em. live dele em. rede social, Bolsonaro afirmou: 

"Tenho certeza de uma coisa, nós tem.os o povo ao nosso lado, nós tem.os as 

Forças Armadas ao lado do povo, pela lei, pela ordem., pela democracia, e 

pela liberdade. E o mais importante, tem.os Deus conosco". 

Ao final, o presidente disse: "Peço a Deus que não tenham.os problemas essa 

semana. Chegam.os no lim.ite, não tem. mais conversa, daqui pra frente, não 

só exigirem.os, faremos cumprir a Constituição, ela será cumprida a qualquer 

preço, e ela tem. dupla m.ão". 

Sua assinatura vale muito. 
ENTENDA 

https://www1 .folha.uol.com.br/poder/2020/05/ato-pro-bolsonaro-em-brasilia-tem-carreata-e-xingamentos-a-moro-stf-e-congresso.shtml 

$ 

1/9 



06/05/2020 Bolsonaro volta a apoiar ato contra STF e Congresso e diz que Forças Armadas estão 'ao lado do povo' - 03/05/2020 - Poder - Folha 

Maia", entre outras coisas. Uma bandeira do Brasil foi estendida na rampa. 

Em live, Jair Bolsonaro observa manifestação a seu favor em frente ao Palácio do Planalto -

Reprodução/Facebook 
--------- __ .. 

O presidente voltou a atacar governadores por medidas de isolamento social 

no combate à pandemia do coronavírus e criticou o que chamou de 

"interferência" em seu governo, numa alusão às recentes medidas do STF. 

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), criticou: "Mais um ato do 

presidente Bolsonaro, lamentável e incompatível com o cargo que ocupa". 

Bolsonaro disse querer "um governo sem interferência, que possa atrapalhar 

para o futuro do Brasil". "Acabou a paciência", disse. "É uma manifestação 

espontânea, pela democracia", afirmou em live transmitida em sua rede 

social, da rampa do Planalto. 

Sua assinatura vale muito. 
ENTENDA 

https:/lwww1 .folha.uol.com.br/poder/2020/05/ato-pro-bolsonaro-em-brasilia-tem-carreata-e-xingamentos-a-moro-stf-e-congresso.shtml 2/9 
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Nos últimos dias, Bolsonaro demonstrou irritação com a decisão do ministro 

do STF Alexandre de Moraes de barrar a nomeação de Alexandre Ramagem 

para a Direção-Geral da Polícia Federal (https://wwwl.folha.uol.com.br/poder/2020/04/relembre

casos-investigados-pela-pf-que-envolvem-entorno-de-bolsonaro.shtml). Neste domingo, disse que deve 

indicar um novo nome nesta segunda ( 4). 

O presidente repetiu discurso de que estão destruindo os empregos no país. 

"É inadmissível. Isso não é bom. Segundo ele, o efeito colateral das medidas 

de isolamento pode ser mais "danoso" que o próprio coronavírus. 

Um grupo de manifestantes se reuniu em frente ao Museu Nacional, em 

Brasília. Em seguida, foi organizada uma carreata em direção ao Palácio do 

Planalto. O ato promoveu aglomerações num momento que Brasil tem mais 

de 6.000 mortes pela Covid-19 e 96 mil casos confirmados. 

(arreata de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em Brasília - Talita 

Fernandes/Folhapress 

Sua assinatura vale muito. 
ENTENDA 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/ato-pro-bolsonaro-em-brasilia-tem-carreata-e-xingamentos-a-moro-stf-e-congresso.shtml 
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No final do ato, Bolsonaro repetiu a referência às Forças Armadas: "Vocês 

sabem o povo está conosco, as Forças Armadas estão ao lado da lei, da 

ordem, da democracia e da liberdade, também estão ao nosso lado". 

Uma carreata teve início por volta das 10h30, descendo a Esplanada dos 

Ministérios em direção à Praça dos Três Poderes, onde chegaram por volta 

das 11h30. 

-----·------

LEIA TAMBÉM 

1 Legislação limita eventuais medidas de Bolsonaro em reação 
ao Supremo 

(https: //www1. folha. uol.co m .br / poder /2020 /05 /legislacao-li m ita-eventuais-med idas-de

bolsona ro-em-reacao-ao-su premo.s htm l) 

2 Saiba o que pode acontecer com Bolsonaro, de pedidos de 
impeachment a investigações no Supremo 

(https://wwwl. folha. uo l.com. br / poder /2020 /04 / sai ba-o-q ue-pode-acontecer-com-bolsonaro-a

pa rti r-de-agora .s htm l) 

3 Veja crimes de responsabilidade que Bolsonaro pode ter 
cometido desde o início do mandato 

(https://wwwl. folha.uo l.co m. br /poder /2020 / 03 /veja-cri mes-de-responsabili dade-q ue

bolsona ro-pode-ter-com etido-desde-o-i n i cio-do-ma ndato.shtml) 

4 Psicanalistas veem Bolsonaro com atitude paranoica e 
onipotente diante da pandemia 

(https: //wwwl. folha. uo l.com. br / poder /2020 / 04 / psica nalistas-veem-bolsona ro-com-atitude

pa ra no ica-e-on i potente-dia nte-da-pand em ia.shtm l) 

5 Entenda os limites da caneta de Bolsonaro e possíveis ameaças 
à democracia 

(https: //wwwl .folh a.uol.co m .b r /poder /2020 / 04 /entenda-os-li m ites-da-can eta-de-bolsona ro-e

possiveis-ameacas-a-democracia.s htm 1) 

Sua assinatura vale muito. 
ENTENDA 

https://www1 .folha.uol.com.br/poder/2020/05/ato-pro-bolsonaro-em-brasilia-tem-carreata-e-xingamentos-a-moro-stf-e-congresso.shtml 4/9 
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Embalados por palavras de ordem e cartazes com críticas ao ex-ministro 

Sergio Moro, que deixou o governo recentemente, apoiadores afirmavam que 

estão "fechados com Bolsonaro". 

Ao chegar em frente ao Congresso, o grupo deixou os carros e desceu em 

direção ao Palácio do Planalto diante da promessa feita por um dos 

organizadores de que Bolsonaro apareceria para vê-los. 

Durante a caminhada foram entoados gritos de apoio ao presidente e de 

críticas a Moro e a Alexandre de Moraes, do STF, que barrou a nomeação 

(https: //wwwl. folha. uol.com. br / poder /2020 / 05 / pf-m i ra-youtu bers-em-i nq u erito-sobre-ato-pro-i ntervencao-m i lita r.shtml) 

de Alexandre Ramagem, amigo da família Bolsonaro, para o comando da 

Polícia Federal. 

Moro, chamado no sábado (2) de Judas pelo presidente, recebeu palavras 

maia ofensivas do grupo, como "canalha" e "moleque de Curitiba". 

Entre as mensagens dos cartazes havia "Armas para cidadãos de bem", "Fora 

Maia", "Fora Alcolumbre". Os manifestantes entoaram o hino nacional e 

rezaram um Pai Nosso em frente à Catedral Metropolitana. Em frente ao STF, 

alguns gritaram "vamos invadir". "Olé, olé, STF é puxadinho do PT". 

----------------------- ---- --- ---------- ·- ----

LEIA TAMBÉM 

1 Folha oferece assinatura digital grátis por seis meses a 
advogados e lança newsletter jurídica 

( https: //www1. folha. uol.com .br /poder /2020 / 03 /folha-oferece-assinatura-digita 1-gratis-por

seis-meses-a-advogados-e-lanca-newsletter-ju ri d ica.shtml) 

2 Folha lança newsletter para temas jurídicos; saiba como 
recebê-la 

(https: //wwwl. folha.uol.com.br / poder /2020 / 03 /folha-lanca-n ewsletter-pa ra-temas-j u rid icos

sa i ba-como-recebe-la.s htm l) 

Sua assinatura vale muito. 
ENTENDA 

https://www1 .folha.uol.com.br/poder/2_Q2~{05/ato-pro-bolsonaro-em-brasilia-tem-carreata-e-xingamentos-a-moro-stf-e-congresso.shtml 
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Em meio às críticas a Moro, feitas em um microfone de um caminhão de 

som, uma apoiadora gritou que o ex-juiz é aliado ao centrão. O grupo de 

partidos, formado por legendas como MDB, PP, PL, Solidariedade, DEM e 

Republicanos, tem feito tratativas de apoio a Bolsonaro e deve ganhar novos 

cargos no governo. 

Entre as músicas tocadas no ato, foi colocada "Brasil", de 1988, na voz de 

Cazuza. A letra era ao mesmo tempo uma celebração ao processo de 

redemocratização do Brasil, mas com críticas à classe política pela forma 

como foi feita a reabertura do país pós-ditadura. 

Ao participar de ato contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal 

(https: //www1. folha. uol.com. br / poder /2020 / 03 /bolsonaro-deixa-isola mento-do-coronavi rus-e-de-carro-pa rtici pa-de-ato

p ro-governo-na-espla nada.s htm 1), Bolsonaro acumula mais um item a uma já longa lista 

de situações em que crimes de responsabilidade podem ter sido cometidos 

por ele na Presidência da República. 

Para além da participação nos protestos, o presidente já deu declarações 

falsas, insultou jornalistas e tomou medidas que contrariam princípios da 

Constituição, como uma ameaça de fechar a Ancine caso não fosse possível 
"filt " rar (https:ff wwwl. folha.uol.com.br /ilustrada/2019 /07 /bolsonaro-diz-q ue-vai-extingui r-ancine-se-agencia-nao-

puder-ter-filtro.shtml) o conteúdo das produções apoiadas pela agência de cinema -o 

que poderia ser entendido como tentativa de censura. 

Situações do tipo podem vir a ser enquadradas nas definições legais de crime 

de responsabilidade. No caso do presidente, tentar ou cometer um crime 

dessa classe pode levar à perda do cargo, que ocorre por meio de um 

processo de impeachment. 

A previsão legal para isso consta da Constituição Federal e de uma lei de 

1950. Pela legislação, cabe ao Congresso autorizar a abertura de um processo 

de impeachment, e o julgamento que decide se houve crime de 

responsabilidade acontece no Senado. 

Hoje há cerca de 30 pedidos de impeachment de Bolsonaro em análise pelo 

Sua assinatura vale muito. 
ENTENDA 

https://www1 .folha.uol.com.br/poder/2020/05/ato-pro-bolsonaro-em-brasilia-tem-carreata-e-xingamentos-a-moro-stf-e-congresso.shtml 6/9 
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Durante o dia o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), voltou a se 

manifestar sobre os episódios deste domingo em Brasília. Em publicações 

nas redes sociais, disse que "milicianos ideológicos" precisam ser punidos 

como criminosos. 

"Milicianos ideológicos agridem covardemente profissionais de saúde num 

dia. Agridem profissionais de imprensa no outro. São criminosos que atacam 

a democracia e ferem o Estado de Direito. A Justiça precisa punir esses 

criminosos." 

Mais tarde se dirigiu diretamente ao presidente. "O presidente Jair Bolsonaro 

mais uma vez revela seu desapreço pela democracia, desprezo pelo 

legislativo, menosprezo pelo judiciário e intolerância com a imprensa", 

publicou. 

"Além de não admitir o contraditório, ainda estimula o povo do seu país na 

desobediência à saúde e à medicina. O que afronta o direito à vida. 

Inimaginável um presidente do Brasil sendo um exemplo do mal e 

conspirador contra a democracia." 

Wilson Witzel (PSC), governador do Rio, também em rede social escreveu 

que "o presidente diz pregar a democracia e fica em silêncio diante das 

agressões sofridas por profissionais do jornal Estadão na manifestação da 

qual participou. Alimentar o caos é o único plano de governo do presidente." 

ATENTAR CONTRA A CONSTITUIÇÃO 

O que diz a lei: 

São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que 

atentem contra a Constituição e, especialmente, contra[ ... ] o livre exercício 

do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos 

Poderes constitucionais" das unidades da Federação. A lei também diz que é 

crime de responsabilidade contra a administração "expedir ordens ou fazer 

requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição". 

Sua assinatura vale muito. 
ENTENDA 

\\~ 
~ 
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Manifestações contra STF e Congresso 

• No dia 15 de março, o presidente incentivou e participou em Brasília de 

ato que tinha como pauta a defesa do governo e fortes críticas ao 

Legislativo e ao Judiciário. Houve manifestantes com placas pedindo o 

fechamento do Congresso e do Supremo. Bolsonaro cumprimentou 

participantes e fez fotos com muitos deles. Depois, subiu a rampa do 

Planalto, em certo momento sob um coro que pedia a volta do AI-5, ato 

da ditadura militar que fechou o Congresso e suspendeu direitos. 

Bolsonaro também participou de ato com as mesmas bandeiras no dia 
19 de abril 

• Neste domingo (3), Bolsonaro mais uma vez prestigiou pessoalmente 

uma manifes taçã O (https://wwwl .folha.uol.com.br /poder /2020 /05 /ato-pro-bolsonaro-em-brasilia-tem

carreata-e-xingamentos-a-moro-stf-e-congresso.shtml) de apoiadores a ele e com críticas ao 

STF e ao Congresso. Desta vez, o ex-ministro Sergio Moro também foi 

alvo do protesto. Em declaração transmitida em rede social, Bolsonaro 

afirmou: "Temos as Forças Armadas ao lado do povo, pela lei, pela 

ordem, pela democracia, pela liberdade". 

sua assinatura vale muito 

Mais de 180 reportagens e análises publicadas a cada dia. Um time com mais 

de 120 colunistas. Um jornalismo profissional que fiscaliza o poder público, 

veicula notícias proveitosas e inspiradoras, faz contraponto à intolerância 

das redes sociais e traça uma linha clara entre verdade e mentira. Quanto 

custa ajudar a produzir esse conteúdo? 

ASSINE A FOLHA (HTTPS:ffLOGIN.FOLHA.COM.BR/ASSINATURA/390510) 

ENDEREÇO DA PÁGINA 
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Sua assinatura vale muito. 
ENTENDA 

https://www1 .folha.uol.com.br/poder/2020/05/ato-pro-bolsonaro-em-brasilia-tem-carreata-e-xingamentos-a-moro-stf-e-congresso.shtml 8/9 
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Sua assinatura vale muito. 
ENTENDA 

https://www1 .folha.uol.com.br/poder/2020/05/ato-pro-bolsonaro-em-brasilia-tem-carreata-e-xingamentos-a-moro-stf-e-congresso.shtml 9/9 



06/05/2020 '3~0 do ~rasir: Extrema direita promove grupo militarizado pelo 'fim da corrupção e da esquerda no Brasil', relata jornalista !· ~ D\. 

o~~~ lmenul~ 

DCM 
'300 do Brasil': Extrema direita promove 
grupo militarizado pelo 'fim da corrupção e 
da esquerda no Brasil', relata jornalista 
Publicado por Diario do Centro do Mundo - 4 de Maio de 2020 

f Compartilhar 

Uma parte do grupo '300 pelo Brasil' (Reprodução: Youtube) 

A jornalista Jessica de Almeida relatou em seu Twitter sobre o que tem visto dentro do grupo '300 

do Brasil', movimento de caráter fascista inflamado pela olavista Sara Winter e que pretende 

formar grupos militarizados, com treinamentos de combate. 

Na thread abaixo, ela relata a tenebrosidade do que viu. 

PUBLICIDADE 

https:/lwww.diariodocentrodomundo.eom.br/300-do-brasil-extrema-direita-promove-grupo-militarizado-pelo-fim-da-corrupcao-e-da-esquerda-no-... 1/11 



06/05/2020 

-

, '300 do Brasil': Extrema direita promove grupo militarizado pelo 'fim da corrupção e da esquerda no Brasil', relata jornalista 

Jessica de Almeida @jsscdealmeida · 3 de mai de 2020 

As agressões vistas em Brasília podem não parar por aí. Os 
organizadores dos 300 do Brasil afirmam que eles são "só o começo". 
Nos grupos, treinamentos, recomendações para "roupas adequadas 
pra treinamentos físicos de combate" e participantes proibidos de 
fotografar. 

Explico 1 
•. · 

• 
Jessica de Almeida 
@jsscdealmeida 

Participo anonimamente do grupo 300 do Brasil. Se apresentam 
como "o maior acampamento pelo fim da corrupção e esquerda no 

Brasil". Prometem fazer uma "contrarrevolução" e provocam os 
participantes: "Você não é mais um militante. Você é agora um 
militar''. 

~ lembre-se, você NÃO É MAIS UM MILITANTE~ VOCÊ É UM 

MILITAR, um militar com uma farda verd:e € amarela, pronto para 
dar a vfda pela su.a nação. 

2.622 21 :27 - 3 de mai de 2020 

419 pessoas estão falando sobre isso 

-

• 

Jessica de Almeida @jsscdealmeida · 3 de mai de 2020 

Respondendo a @jsscdealmeida 

Os convidados, do país todo, são fortemente assediados para ir a 
Brasília e inflamados pela organização com termos que vão do 
amedrontamento e extermínio da esquerda à tomada de poder. A ideia 
é fazer os participantes acreditarem que farão "parte da história do 
Brasil" . 

• os ww~ DO BRASIL I ABERTO 1111 

Lembrando que não é "Sara Wintern quem está organizando. Essa é 
uma ação organizada óo povo r da sociedade civil brasileira para 
botar FIM e exterminar a corrupção e a esquerda em nosso país 
através de ataques estratégicos baseados em ativismo e 
inteligência. Estejam atentos. Mais informações por volta das 22h . 

Jessica de Almeida 
@jsscdealmeida 

https://www.diariodocentrodomundo.eom.br/300-do-brasil-extrema-direita-promove-grupo-militarizado-pelo-fim-da-corrupcao-e-da-esquerda-no-... 2/11 
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O acampamento dos 300 está acontecendo desde 1 º/05. Para \ ~ 
quem participar do são oferecidos local seguro para tomar banho, ~ 
cozinhar e uma refeição por dia. Onde? Não revelam, mas a 

organização fala em um quartel general com mais de 200 beliches, 

alojamentos e refeitório. 

:1 

2.267 21 :27 - 3 de mai de 2020 

254 pessoas estão falando sobre isso 

Jessica de Almeida @jsscdealmeida · 3 de mai de 2020 

Respondendo a @jsscdealmeida 

Qual é o orçamento para isso? Por enquanto, mais de R$33 mil dos 
R$ 50 mil que eles têm como meta.vakinha.com.br/vaquinha/os-30 ... 

Os 300 do Brasil 

Deseja saber mais sobre a vaquinha Os 300 
do Brasil? Então acesse esta página para 
contribuir. É muuuuito bom fazer o bem! 

vakinha.com.br 

• Jessica de Almeida 
@jsscdealmeida 

Dos itens a serem levados para o local, pedem coisas comuns em 
acampamentos, além de "itens que você levaria para uma guerra 
na selva! Te esperamos para a guerra!". 

banners, cartazes). Traga os itens que você !evari? para um-a 
guâérra na s~lva ! 
Te esperamos para a guerra! 
SE_LVA 

1.833 21 :27 - 3 de mai de 2020 

168 pessoas estão falando sobre isso 

https:/lwww.diariodocentrodomundo.eom.br/300-do-brasil-extrema-direita-promove-grupo-militarizado-pelo-fim-da-corrupcao-e-da-esquerda-no-... 3/11 
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'300 do Brasil': Extrema direita promove grupo militarizado pelo 'fim da corrupção e da esquerda no Brasil', relata jornalista 

Jessica de Almeida @jsscdealmeida · 3 de mai de 2020 

Respondendo a @jsscdealmeida 

A promessa de extermínio da esquerda é uma constante. Além disso, 
esteve marcado para ontem um treinamento "com os melhores em 
estratégia e inteligência". São proibidos vídeos e fotos, exigem roupa 
adequada para um treinamento físico de combate e recolhimento de 
celulares. 

Pr;evisão de tém1ino: 18h 

Vista roupa adequada pra um treinamento físico de combate. 
Na entrada do QG TODOS OS CELULAR, SEM EXCEÇÃO 
serão desligados e recolhidos peta equipe de- segur;mça . 

Jessica de Almeida 
@jsscdealmeida 

Em um dos poucos vídeos dos participantes, já em Brasília, alguns 

aparecem enfileirados e gritando palavras de ordem, numa forte 
demonstração de aspiração militar. 

E não dá para falar desse grupo sem falar da @_SaraWlnter. 

1.950 21 :27 - 3 de mai de 2020 

170 pessoas estão falando sobre isso 

- Jessica de Almeida @jsscdealmeida · 3 de mai de 2020 

Respondendo a @jsscdealmeida 

Conheço ela da minha adolescência, quando me interessei 
brevemente pelo Femen. Antes de liderar o grupo "neofeminista", Sara 
flertou fortemente com o nazismo: do nome adotado por ela à cruz de 
ferro tatuada no peito. 

• 
Jessica de Almeida 
@jsscdealmeida 

Quando mais nova, ela era vista em festivais musicais de bandas 
nazistas e, no Orkut e Facebook, não escondia sua admiração por 
Hitler e Plínio Salgado. No link, ex-integrantes do Femen Brasil 
explicaram, em 2013, muitos dos problemas de 
Sara:femenputecidxs.wordpress.com/2012/09/25/dos ... 
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\} 
Dossiê Femen 

Atualizado 14/03/2013 Algumas informações foram retiradas por não 
estarem mais disponíveis, como a nota da página do Femen Marrocos 

femenputecidxs.wordpress.com 

1.878 21 :27 - 3 de mai de 2020 

190 pessoas estão falando sobre isso 

- Jessica de Almeida @jsscdealmeida · 3 de mai de 2020 
Respondendo a @jsscdealmeida 

1 

i 
1 

Aqui, a professora @lolaescreva também fala da ligação de Sara com 
ideias nazistas:escrevalolaescreva. blogspot.com/2016/03/partic ... 

• 
Jessica de Almeida 
@jsscdealmeida 

Hoje, Sara é de extrema-direita, onde foi acolhida ao se intitular 
como "ex-feminista". Ganhou o carinho de figuras como 
@DamaresAlves, família Bolsonaro, @opropriolavo e demais 
personagens de direita. Agora, Sara se apresenta à frente da 
organização dos 300 pelo Brasil. 

1.831 21 :27 - 3 de mai de 2020 

145 pessoas estão falando sobre isso 

-

• 

Jessica de Almeida @jsscdealmeida · 3 de mai de 2020 
Respondendo a @jsscdealmeida 
Nos vídeos de convocação, ela diz que a ideia partiu de @oswaldojor, 
o blogueiro que difamou a mãe de @ggreenwald, e "jornalista 
lnvestigativo, apaixonado pela verdade, inimigo da corrupção e 
conservador''. Mas, no Twitter, Sara diz que a ação é um pedido de 
Olavo de Carvalho. 

• 

Sara Winter @ Sara\11/inter • 1 h v 

Allan, não é desrespeitar. Eu pedi para que as pessoas [MPLORASSEM a eles 
"~ que não atacassem pais de familia, trabalhadores, mulheres e idosos que 

aqui estão. 
Não jogue a direita contra mim. Quem me pediu pra fazer tudo isso foi o 
prof. Olavo. A<loro vc, me chame pra conversar 

Jessica de Almeida 
@jsscdealmeida 

Depois de tentar ser reconhecida em tantos grupos, Sara Winter 
mostra, como disse Nathalí Macedo, "que a carência disfarçada de 
ideologia não é só patética: ela pode ser também nociva e 
doentia". 

2.230 21 :27 - 3 de mai de 2020 

~ 
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172 pessoas estão falando sobre isso 

Jessica de Almeida @jsscdealmeida · 3 de mai de 2020 

Respondendo a @jsscdealmeida 

Isto não é um grande juízo sobre os impactos dos 300 pelo Brasil, se é 
que eles são capazes de causar algum. Meu objetivo é mostrar que o 
léxico dessas pessoas é violento e que, com base no que há no grupo, 
há estrutura, dinheiro e apoio político para que ações violentas 
ocorram. 

d'I\ Jessica de Almeida 
~ @jsscdealmeida 

O que esperar de uma ação que fala em extermínio, porte de itens 
para guerra, e cuja organização parte de uma ex-nazista? Hoje 
agrediram jornalistas, amanhã não sabemos. Se de fato há um 
quartel general com mais de 200 beliches, onde ele fica? Quem é 
responsável por este espaço? 

2.191 21 :27 - 3 de mai de 2020 

213 pessoas estão falando sobre isso 

Jessica de Almeida @jsscdealmeida · 3 de mai de 2020 

Respondendo a @jsscdealmeida 

Ou podem ser só imbecis brincando de acampar? Posso estar só 
tocando tambor para louco dançar? Eu não sei. Mas se for o caso, o 
que de pior pode acontecer? Ganharem RTs? 

Vim do punk gente, então qualquer ex-nazista envolvido em ações que 
prometem violência me preocupa. 

d'I\ Jessica de Almeida 
~ @jsscdealmeida 

Isso não é uma matéria, não passou por apuração, isso não é um 
trabalho e nem gostaria que fosse. Não estou falando como 
Jessica jornalista. É uma exposição de caráter pessoal, só estou 
expondo o que tenho visto no grupo de organização que essas 
pessoas tem no Telegram. 

1.922 21 :27 - 3 de mai de 2020 

117 pessoas estão falando sobre isso 

Jessica de Almeida @jsscdealmeida · 3 de mai de 2020 

Respondendo a @jsscdealmeida 

Além disso, estou em contato com @LeonelRadde 
para facilitar uma denúncia motivada pelas menções ameaçadoras de 
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extermínio e incitação à violência. Nunca é demais se atentar. Nunca é l d./ 
demais suspeitar. ~ 

• 
Jessica de Almeida 
@jsscdealmeida 

Para quem gentilmente se preocupou com a minha segurança, me 

apresento no grupo com outro nome, foto e contato. 

E para quem sugeriu uma denúncia formal na Polícia Civil do DF, 
feito também. 

1.618 07:03 - 4 de mai de 2020 

85 pessoas estão falando sobre isso 

Jessica de Almeida @jsscdealmeida · 4 de mai de 2020 

Respondendo a @jsscdealmeida 

Para quem gentilmente se preocupou com a minha segurança, me 
apresento no grupo com outro nome, foto e contato. 

E para quem sugeriu uma denúncia formal na Polícia Civil do DF, feito 
também . 

• 
Jessica de Almeida 
@jsscdealmeida 

Para quem perguntou, aqui o vídeo sobre o QG: 

SOBRE O ACAMPAMENTO 

CONTRIBUA -
.VAKINHA.COM.BR/OS-300-0O-BRASIL 
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295 09: 15 - 4 de mai de 2020 

151 pessoas estão falando sobre isso 
' ------- --- - ____ ,,,I 

Veja também: VÍDEO - Bolsonaro articula um golpe: só não vê quem não quer 

Novo crowdfunding: Um alento para a família do Renan 

Acesse aqui 

Acompanhe as publicações do DCM no Facebook. Curta aqui. 

Clique aqui e assine nosso canal no youtube 

O jornalismo do DCM precisa de você para continuar marcando ponto na vida nacional. Faça 
doação para o site. Sua colaboração é fundamental para seguirmos combatendo o bom 
combate com a independência que você conhece. A partir de R$ 10, você pode fazer a 
diferença. Muito Obrigado! 

Diario do Centro do Mundo 

Conheça as regras do debate 

Veja aqui os >8 Comentários 

Máscara de proteção fabricada no Brasil a pronta entrega 
Máscara Knit I Patrocinado 

O maior e inesquecível traje da noite de gala do Oscar de todos os tempos 
Bobs Hideout I Patrocinado 

O jogo mais viciante do ano! 
Forge of Empires - Jogo Online Grátis I Patrocinado 

Sua mangueira mais forte do que nunca! 
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Descontalla I Pat,ocloado ~ 

Adeus dor nas juntas! Anvisa libera pílula alemã que "engrossa" 
cartilagem 
Articaps I Patrocinado 

Belo Horizonte: concessionárias vendem carros não vendidos em 2019 
SaverDaily I Patrocinado 

Os maiores desafios para contadores em 2020. Cadastre-se para saber mais! 
Juno I Patrocinado 

Sapato anti stress de couro legítimo indicado para quem preza o conforto no 
dia a dia 
Comfort Shoes I Patrocinado 

Divorciado? O melhor site de encontros para pessoas com mais de 
40 anos em Belo Horizonte 
Solteiros 501 Patrocinado 

Liberado pela Anvisa, tônico contra calvície que usa células-tronco 
vira febre em Belo Horizonte 
Hair Power I Patrocinado 

Invenção europeia genial relaxa os músculos do pescoço em 10 minutos 
Neck Massager I Patrocinado 

Adeus, pele flácida! Anvisa libera ácido antirrugas (sem cremes) 
·.vane Skin I Patrocinado 

Famosos falidos trabalhando em empregos comuns 
Free Hub I Patrocinado 

---------·---- ------- . 

Evidências: encontramos os dados do crime escondidos no HD 
CBL Tech I Patrocinado 

Aos 89 anos, esse é o carro que Silvio Santos dirige 
Miss Penny Stocks I Patrocinado 

- ------·------

Próstata grande: Faça isto todos os dias para diminuir 
RenovaProst I Patrocinado 
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Compre hoje 100 unidades da máscara mais segura por um preço 
inacreditável 
Máscara Segura I Patrocinado 

Careca com cabelo em 3 meses? ANVISA libera método natural para calvície 
profunda 
Hair Again I Patrocinado 

··- -· - - - - ---·--- ---

Nunca mais use uma esponja de cozinha. Veja a melhor alternativa. 
Megaluva I Patrocinado 

Mulher de Belo Horizonte descobriu como queimar mais calorias em 
casa do que na academia. Veja agora! 
Queima Olaria I Patrocinado 

- --- ·- -·-- -------- - --- -

PM tira foto de Flávio Migliaccio morto e família entrará com 
processo 
OCM 

Em dia de atos pró-golpe, Comandante Militar do Sul pública lema 
de Bolsonaro: "Brasil acima de tudo!" 
OCM 

---- ----· ----- ----------- - . 
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Nas redes sociais · iW1 

Quem é a cidadã de bem que agrediu 
enfermeiras em Brasília 

1
-.lf .. ,.,,. 

i' 
1.,:~"' 

Contra Bolsonaro, jornalistas fazem a 
campanha 'Eu não me calo' 

Social Monitor 
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Plano Familia 60GB anual 

( OOMPRE AGOM) 

Organizadores do ato golpista 
têm treino militar e defendem 
"extermínio da esquerdaH 
5 de maio de 2020, 08:21 

- ., - .. ·- ---------·--··---------~ 

1 

1 

-
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aproveite 
Grãnltillm"24cm BalláfinT -

Frigideira Antiaderente Elba Frigideira A1 
Granitium 20 Cm Ballarini Granitium 

Ventilador Teto Ultimate Vx1 O Aspirador 
Branco com Controle Remoto ... Líquidos Blacf 

247 -A jornalista Jessica Almeida fez uma denúncia nesta segunda-feira (4} em 

sua conta do Twitter. Ela participa anonimamente do "grupo 300" no Whats App, 

organização que promoveu a manifestação golpista do último domingo, que 

contou com o apoio de Jaír Bolsonaro e seus aliados. 

"Participo anonimamente do grupo 300 do Brasil. Se apresentam como 'o maior 

acampamento pelo fim da corrupção e esquerda no Brasil'. Prometem fazer uma 

'contrarrevolução' e provocam os participantes: 'Você não é mais um militante. 

Você é agora um militar"', relata a jornalista. 

Ela explica que existe um recrutamento no grupo. "Os convidados, do país todo, 

são fortemente assediados para ir a Brasília e inflamados pela organização com 

termos que vão do amedrontamento e extermínio da esquerda à tomada de 

poder. A ideia é fazer os participantes acreditarem que farão 'parte da história do 

Brasil"'. 

©X 

L 
https://www.brasil247.com/brasil/militantes-organizadores-do-ato-golpista-financiam-acampamento-no-stf-e-citam-exterminio-da-esquerda?amp=... 2/8 



06/05/2020 Organizadores do ato golpista têm treino militar e defendem "extermínio da esquerda" - Brasil 247 

aproveite 

--·venrnaaorTetoumm-a!e\7idO 
Branco com Controle Remoto ... 

Frigideira Antiaderente Elba 
Granitium 28cm Ballarini 

Frigideira A1 
Granitium 

Frigideira Bologna 
Granitium 24 Cm Ballarini 

Frigideira E 
Revestimento 

Jéssica ainda cita um suposto aporte militar para sustentar o acampamento de 

grupo em Brasília. "O acampamento dos 300 está acontecendo desde 1 º/05. 

Para quem participar do são oferecidos local seguro para tomar banho, cozinhar 

e uma refeição por dia. Onde? Não revelam, mas a organização fala em um 

quartel general com mais de 200 beliches, alojamentos e refeitório". 

"A promessa de extermínio da esquerda é uma constante. Além disso, esteve 

marcado para ontem um treinamento 'com os melhores em estratégia e 

inteligência'. São proibidos vídeos e fotos, exigem roupa adequada para um 

treinamento físico de combate e recolhimento de celulares", acrescenta ela. 

Ventilador Teto 
Ultimate Vx1 O Branco 
com Controle Rem ... 

R$ 367,63 

Aspirador De Pó. 
A.-, .... ,..,' :,..,,:.-.1 ....... 

Ventilador De Teto 
Arno Ultlmate Vx12 

Controle Remoto 12 ... 

R$ 454,90 

-7% 

Ventilador de Teto 

Qx 

Frigideira 
Antiaderente Elba 

Granitium 20 Cm B ... 

R$ 139,00 

Frigideira 
A...,i; .... -4,.. .......... +,.. cu ..... 
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Frigideira 
Antiaderente Elba 

Granitium 24cm Sal. .. 

R$ 169,00 

Ventilador de Teto 
Ventisol Fenix 

Premi um Branco 3 ... 

R$ 234,90 

Frigideira Bologna 
Granilium 24 Cm 

Ballarini Cc 

R$ 239,00 F 

Frigideira Amalft 
Alumínio 24 Cm 

Cobre Velho Ballarini R• 

R$ 99,90 
PUBLICIDADE 

"O que esperar de uma ação que fala em extermínio, porte de itens para guerra, 

e cuja organização parte de uma ex-nazista? Hoje agrediram jornalistas, amanhã 

não sabemos. Se de fato há um quartel general com mais de 200 beliches, onde 

ele fica? Quem é responsável por este espaço?". 

Ela explica que a denúncia "não é uma matéria, não passou por apuração". "Isso 

não é um trabalho e nem gostaria que fosse. Não estou falando como Jessica 

jornalista. É uma exposição de caráter pessoal, só estou expondo o que tenho 

visto no grupo de organização que essas pessoas tem no Telegram", 

acrescenta. 

Veja a íntegra de sua denúncia: 

--·· --------

• 
Jessica de Almeida 
@jsscdealmeida 

---------------
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-partrcrpante-s prolbldos de torogratar. - -

Explico 

1 13.1K 9:27 PM - May 3, 2020 
f---- - -- "' -

4,948 people are talking about this 
.__ __________ ----

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais. 

Receba as notícias do 247 no seu email. Inscreva-se. 

Leia também: 

Prefeitura de Belém inclui trabalho de 
domésticas como atividade essencial 
6 de maio de 2020, 16:02 

"Tem pessoas que precisam, pela necessidade de trabalho 

essencial, a ter alguém em casa. Uma médica ou médico, por 

exemplo, precisa ... 

Governo articula com centrão a recriação de 
ministérios em troca de apoio 
6 de maio de 2020, 15:53 

A proposta é dividir o Ministério da Economia em quatro 

pastas, recriando ministérios que foram extintos para distribuir 

aos partidos ... 

Toffoli: 'não há solução para as crises fora da 
legalidade constitucional' 
6 de maio de 2020, 15:53 

"Em nome da Corte, gostaria de deixar registrado na ata desta 

1 Oª Sessão Ordinária do Plenário o nosso repúdio a todo e 

qualquer ... 
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Ordenar por Mais votados ..-

FAZER LOGIN COM 
OU REGISTRE-SE NO DISQUS G) 

Nome 

Gostou deste artigo? 

Assine o Brasil 24 7 para receber notícias diretamente no seu email. 

f_í21 __ E_n_t_e_r _e_m_a_il_a_d_d_re_s_s ___ ___,} l ___ in_s_c_re_v_a_-s_e_~ 
Hide this message 

li Luís Carlos • 2 dias atrás 

Organização nazista. 

20 "' 1 v • Responder • Compartilhar > 

liililil Marta Franco ,+ Luís Carlos • 2 dias atrás 
liliilii 
IHlili Bolsonaro sabe que a policia militar/civil da reserva e da 

• 

ativa é toda dele e talvez até os Generais já sejam dele. Os 
outros Poderes da República, que não o Executivo, 
precisam reagir!! Esperando o quê? 
É o que eu já postei aqui: Se precisar chegar nos finalmente, 
o nosso exército, que será comandado pelo segundo escalão 
(parece que os Generais nem estarão afim), um exército 
cheio de pracinhas de 18, 19 anos, inexperientes, quase 
crianças ainda, vai ser pouco pra segurar a milícia 
bolsonariana, tarimbada e acostumada com a ação e com a 
morte. 

8 "' 1 v • Responder • Compartilhar > 

Zezao Cam -+ Luís Carlos • 2 dias atrás 

ROBÔL$Onaristas são Nazifascistas!!!! 

7 "' 1 v • Responder • Compartilhar > 

li robertoAP -+ Zezao Cam • 2 dias atrás 

No fundo é tudo viadagem para um comer o rabo do 
outro ,sem que ninguém de casa descubra. 

14 "' 1 v • Responder • Compartilhar> 
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~ Córdoba ..+ robertoAP • 2 dias atrás 

li 
1 A I v • Responder • Compartilhar > 

Ulisses De Souza Araújo .+ robertoAP 
• 2 dias atrás 

Então o comandante deve ser o ... 
Luluxo. 

1 A I v • Responder • Compartilhar > 

Córdoba .+ Luís Cartas • 2 dias atrás 

VÍDEO: "80% das barracas do acampamento 
bolsonarista estavam vazias", diz Frota 

Após bolsonaristas armarem um acampamento com 
barracas vendidas pela Havan em Brasília, Frota diz que foi 
checar o ato e concluiu que "80% das barracas estão 
vazias": 

"Todas as barracas são exatamente iguais e chegaram ao 
mesmo tempo à manifestação". 

Ele ainda diz que esse é o primeiro acampamento 
bolsonarista fake e questiona se a deputada que publicou o 
acampamento dormiu com os apoiadores do presidente. 

(DX 

--- •- --•--•- - ···-- - -· 
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06/05/2020 "Quem me pediu pra fazer tudo isso foi o professor Olavo", diz Sara Winter, que coordena acampamento pró-Bolsonaro I Revista .. ~Oi 

~[H Seja,m ap.,;ado, ~-tre,,;-ru=omb,/apo;,) O.~ 
lhttos://revistaforum.com.br) 

outravtbe 

o 

t:l FÓRUM EDUCAÇÃO 

Inscreva-se aqui no curso RACISMO ESTRUTURAL, com o professor Dennis de Oliveira 
(https://revistaforum.com.br/forumeducacao/racismoestrutural/) 

HOME (IITTPS://REVISTAFORUM.COM.BR) OUTRA VIBE t> 
04 DE MAIO DE 2020, 11H19 

11Quem me pediu pra fazer tudo isso foi o professor Olavo", diz 
Sara Winter, que coordena acampamento pró-Bolsonaro 
_x-feminista revelou informação em bate boca com o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos pelas redes sociais 

. CX:i,:' 
Uí~: .,_. 

/ 

Por Clara Averbuck (https://revistaforum.com.br/autor/claraaverbuck/) 

f I \ ' i 
. 

(https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-e-internado-as-pressas-em-
brasilia-apos-acidente-domestico/) 
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https://re~istaforum.com.br/blogs/outravibe/quem-me-pediu-pra-fazer-tudo-isso-foi-o-professor

olavo-diz-sara-winter-que-coordena-acampamento-pro-bolsonaro/) 
Sara Winter, militante ultradireitista pela família, e Allan dos Santos, blogueiro bolsonarista, se desentenderam via Twitter 

no último domingo (3), quando a polícia tentou intervir para desmontar o "Acampamento dos 300", montado em frente ao 

Palácio do Planalto em defesa de Bolsonaro. 

Os 300 do Brasil se definem como "o maior acampamento pelo fim da corrupção e esquerda no Brasil" e estaria sendo 

financiado através de uma vaquinha na Internet. (https://revistaforum.com.br/politica/organizadores-de-ato-golpista-dizem

que-agressoes-sao-so-o-comeco-e-prometem-exterminio-da-esquerda/) Eles prometem, entre outras coisas, exterminar a 

esquerda no Brasil. 

Sara, autointitulada "ex feminista mais extrema do Brasil", com histórico de associação a neonazistas, agora virada em 

direitista fanática e defensora da moral e dos bons costumes, se presta a organizar o tal acampamento aglomerado de 

barracas da Havan com ditos patriotas respirando uns nos outros e fazendo aglomeração em plena pandemia. 

Segundo Sara Winter, a tropa de choque ameaçou o acampamento, mas "as mulheres se prostraram de joelhos a clamar a 

deus que não avançassem", conseguindo, assim, conter uma possível violência. 

A Sara Winter 
V @_SaraWinter 

A TROPA DE CHOQUE AMEAÇOU E ENTÃO AS MULHERES 

SE PROSTRARAM DE JOELHOS A CLAMAR A DEUS QUE 

NÃO AVANÇASSE . 
ELES NÃO DERAM UM PASSO. 
Estamos aqui até agora. 

15,5 mil 18:21 - 3 de mai de 2020 

4.453 pessoas estão falando sobre isso 

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, sempre um puxa-saco, escreveu em seu Twitter que não iria desrespeitar a 

polícia, ao que Sara respondeu, primeiro no Twitter, depois em vídeo, com meia dúzia de gatos pingados batendo palmas e 

cantando que a polícia é amiga e se dizendo fãs do blogueiro: "Foi o professor Olavo [de Carvalho] 

(https://revistaforum.com.br/cultura/olavo-de-carvalho-perde-recurso-e-tera-de-pagar-r-28-milhoes-a-caetano-veloso/) 

que me pediu para fazer tudo isso". 

A Sara Winter 
W @_ SaraWinter 

Allan, não é desrespeitar. Eu pedi para que as pessoas 

IMPLORASSEM a eles que não atacassem pais de família, 
trabalhadores, mulheres e idosos que aqui estão. 
Não jogue a direita contra mim. Quem me pediu pra fazer tudo 
isso foi o prof. Olavo. Adoro vc, me chame pra conversar 

(https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-e-internado-as-pressas-em
brasilia-apos-acidente-domestico/) 

Bolsonaro é internado às pressas em Brasília 
após acidente doméstico 
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Allan dos Santos - opovonopoder.c'" v ~ 

@allantercalivre 

Não contem comigo para 
desrespeitar a PMDF, ok?! 
16:21 · 03 mai 20 · Twitter for iPhone 

7.495 18:25- 3 de mai de 2020 

1. 796 pessoas estão falando sobre isso 

A Sara Winter 
'ZIJ @_SaraWinter 

Querido @allantercalivre veja esse vídeo. Nóis te ama. Vem 

aqui no acampamento com a gente. •youtu.be/hmZIYy_uQK8 

li YouTube at ~ @YouTube 

5.441 20:51 - 3 de mai de 2020 

1.308 pessoas estão falando sobre isso 

Nos comentários, apoiadores pediam para que conversassem em privado pois "o momento é de união". 

após acidente doméstico 
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Recompensa gigantesca para os brasileiros nascidos entre 1941 e 1981 
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Substituto do fio dental chega para acabar com mau hálito! 
••• 1 Patrocinado (htlps://popup.taboola.com/pt/?templata"Colorbox&utm_soun:e-revl.-rum-rvm&utm_medlum....,,,m,l&utm_conta-umbs-feed-01-e:Below Artlcle Thumbnalls I Canl 4:) 

(http://rtrkd.com/base~hp? 
c=289&key=e7a486de6a646837659255a481aa8c88&thumbnall•http%3A%2F%2Fcdn.taboolacom%2Flibtrc%2Fstatlc%2Fthumbnails%2F67e697216654ea80abc89240e0e9294ejpg&site=revistaforum
revistafon.im&title=Substituto+do+fio+dental+chega+para+acabar+com+mau+h%C3%A11ito%21) 

{https://WWw.creditas.con,/emprestimo/garantia-veiculo?utm_source=taboola&utm_medium=native&utm_campaign=[video][ar]_sp_ses_mobidesk_taboola_creditas_video&utm_content=auto) 

Pessoas de Belo Horizonte estão pegando o empréstimo com garantia 
Cr ••• 1 Patrocinado (https://popup.laboola.com/pt/?templatFcolorbox&utm_sourcecnvlstaforvm-rvm&utm_medlum=refem,l&utm_conte_umbs.feecl-01:Below Artlcle Thumbnalls I Canl 5:) 

{https://WWw.creditas.con,/emprestimo/garantia-veiculo?utm_source=taboola&utm_medium=native&utm_campaign=[video][ar]_sp_ses_mobideslc_taboola_creditas_video&utm_content=auto) 

(https://mydailymagazine.com/post·S43ee083/?dai•1GYu7M393S1z0kw30VsbVZ&utm_source=taboola-dx&utm_campaign•dx-br-d-mdm-busespt-n0320-c25&utm_medium=tb40n697_1217684&utm_tenn=revistaforum· 
revistaforum&fpCode=) 

Homem que enterrou 42 ônibus escolares finalmente permite a entrada de câmeras 
••• 1 Patrocinado (htlps://popup.taboola.com/pt/?lamplalascolorbox&utm_source=revlstaforum-rvm&utm_medlum-refem,l&utm_conte-umbs.feecl-01 .. :Below Artlcle Thumbnalls I Canl 6:) 

(https://mydailymagazine.com/post-543ee083/?dai•1GYu7M]93S1z0kw30VsbVZ&utm_source=taboola-dx&utm_campaign=dx-br-d-mdm-busespt-n032G-c25&utm_medium=tb40n697_1217684&utm_tenn=revistaforum· 
revistaforum&fpCode=) 
(https://campanhas.juno.com.br/trilha-contabilidade/!utm_source=taboola&utm_medium=banner&utm_campaign=taboola&utm_source=taboola&utm_medium=banner&utm_campaign=taboola) 

Os maiores desafios para contadores em 2020. Cadastre-se para saber mais! 
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Bolsonaro é internado às pressas em Brasília após acidente doméstico 
Revista F6rum 

(https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-e-intemado--as-pressas--em-brasilia-apos-acidente-domestico/) 
(https://revistaforum.com.br/noticias/sua-mae-deveria-ter-abortado-voce-responde-ex-mulher,-c:ie-bolsonaro-a-seguidor-no-twitter/?_twitter_impression=true) 

"Sua mãe deveria ter abortado você", responde ex-mulher de Bolsonaro a seguidor no Twitter 
Revista F6rum 

(https://revistaforum.com.br/noticias/sua-mae-deveria-ter-abortado-voce-responde-ex-mulher-de-bolsonaro-a-seguidor-no-twitter/? _twitter_impression=true) 

Quantas matérias por dia você lê da Fórum? 

Você já pensou nisso? Em quantas vezes por dia você lê conteúdos esclarecedores, sérios, comprometidos com os interesses do povo e a 

soberania do Brasil e que têm a assinatura da Fórum? Pois então, que tal fazer parte do grupo que apoia este projeto? Que tal contribuir pra que 

ele fique cada vez maior. Bera lá. Apoie já. 

Apoie a Fórum (https://revistaforum.com.br/apoie) 
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Clara Averbuck 

• Escritora e jornalista, autora de 9 livros. (https://revistaforum.com.br/autor/claraaverbuck/) 

(https://revistaforum.com.br/autor/claraaverbuck/) 

Forun 
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Inscreva-se aqui no curso RACISMO ESTRUTURAL, com o professor Dennis de Oliveira 

(https://revistaforum.com.br/forumeducacao/racismoestrutural/) 
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04 DE MAIO DE 2020, 10H04 

Organizadores de ato golpista dizem que agressões 11são só o 
começo11 e prometem 11extermínio11 da esquerda 
Jornalista conta que responsáveis pelo "300 do Brasil" ofertam treinamentos de combate para quem participa dos atos e 
incentivam uso de "itens de guerra" 

Reprodução 

Por Redação {https://revistaforum.com.br/autor/redacao/) 

li a í9 (whatsapp://send?text=Organizadores de ato golpista dizem que agressões "são só o 

começo" e prometem "extermínio" da esquerda - https://revistaforum.com.br/politica/organizadores

de-ato-golpista-dizem-que-agressoes-sao-so-o-comeco-e-prometem-exterminio-da-esquerda/) 
A jornalista Jessica Almeida, colaboradora do podcast BH em Ciclo, foi às redes sociais na noite deste domingo (3) para 

compartilhar suas impressões com relação ao grupo de extrema-direita "300 do Brasil", um dos responsáveis pelo último ato 

golpista de Brasília. 
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De acordo com ela, q'ue participa de forma anônima do grupo, organizadores teriam dito que as agressões que ocorreram 

no protesto contra jornalistas seriam ºapenas o começo" e prometem constantemente o "extermínio da esquerda". 

PUBLICIDADE 

O grupo 300 do Brasil se define como "o maior acampamento pelo fim da corrupção e esquerda no Brasil" e seria financiado 

através de uma vaquinha na Internet, cujo objetivo é atingir a meta de RS 50 mil. Jessica também alega que a 

"contrarrevolução" é uma máxima repetida no grupo. 

A\ Jessica de Almeida 
W @jsscdealmeida 

As agressões vistas em Brasília podem não parar por aí. Os 

organizadores dos 300 do Brasil afirmam que eles são "só o 
começo". Nos grupos, treinamentos, recomendações para 
"roupas adequadas pra treinamentos físicos de combate" e 
participantes proibidos de fotografar. 

Explicoy 

13,1 mil 21 :27 • 3 de mai de 2020 

4.948 pessoas estão falando sobre isso 

{http://nfe.arquivel.eom.br/consulta•nfes?utm_source=taboola&utm_medium=cpc 
automaticamente&utm_content=tsk-xml-nfe-lp-sefaz) 

Baixe todas as NFes emitidas contra seu CNPJ automa 
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De acordo com ela, o acampamento está acontecendo desde sexta-feira (1º), em Brasília. "Para quem participar são 

oferecidos local seguro para tomar banho, cozinhar e uma refeição por dia. Onde? Não revelam, mas a organização fala em 

um quartel general com mais de 200 beliches, alojamentos e refeitório", conta. 

Organizadores pedem ainda que participantes levem para o local itens que poderiam ser utilizados '"para uma guerra na 

selva" e proíbem o uso de celulares. 

"Esteve marcado para ontem um treinamento 'com os melhores em estratégia e inteligência'. São proibidos vídeos e fotos, 

exigem roupa adequada para um treinamento físico de combate e recolhimento de celulares", destaca Jessica. 

Um dos responsáveis pelo grupo, Daniel Miguel, publicou diversos vídeos em suas redes sociais neste domingo mostrando a 

participação do 300 do Brasil no ato golpista. Em um dos vídeos, ele convoca novos participantes para o acampamento. 

https://revistaforum.com.br/politica/organizadores-de-ato-golpista-dizem-que-agressoes-sao-so-o-comeco-e-prometem-exterminio-da-esquerda/ 2/9 
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~ Daniel Miguel 

Compartilhar t\JJ) 

~ Daniel Miguel 

Sara Winter 

Compartilhar 

(http://nfe.arquivei.eom.br/consulta-nfes?utm_source=taboola&utm_medium=cpc 

automaticamente&utm_content=tsk-xml-nfe-tp-sefaz) 

Baixe todas as NFes emitidas contra seu CNPJ automa 
Arquivei I Patrocinado (https://popup.taboola.comlpl/?template=colorbox&u 

Em seu relato, Jessica também chama atenção para a liderança e participação da ex-feminista Sara Winter no grupo 300 do 

Brasil. Aliada de Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Winter já gravou vídeos de convocação para 

o acampamento 300 do Brasil, alguns deles em nome do guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho. 

De acordo com a jornalista, Sara Winter também ªflertou" com o nazismo quando mais nova, ao participar de musicais de 

bandas nazistas. ªNo Orkut e Facebook, não escondia sua admiração por Hitler e Plínio Salgado", conta Jessica. 

• Jessica de Almeida @jsscdealmeida · 3 de mai de 2020 

1 

Respondendo a @jsscdealmeida 

Conheço ela da minha adolescência, quando me interessei 
hrevemente nelo Femen. Antes cie licierar o anmo "neofeminista". 
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1 

--- ,--·-. -···-···. ----- -- ··--·-· - .o-·-,-- ··--·-·······---' 

Sara flertou fortemente com o nazismo: do nome adotado por ela à 
cruz de ferro tatuada no peito. 

A Jessica de Almeida 
9' @jsscdealmeida 

Quando mais nova, ela era vista em festivais musicais de 
-·bàricias nazistas e, no Orkut e Facebook, não escondia sua 

admiração por Hitler e Plínio Salgado. No link, ex-integrantes do 
Femen Brasil explicaram, em 2013, muitos dos problemas de 

Sara :femenputecidxs.wordpress.com/2012/09/25/dos ... 

Dossiê Femen 

Atualizado 14/03/2013 Algumas informações foram retiradas por 
não estarem mais disponíveis, como a nota da página do Femen 

femenputecidxs. wordpress.com 

1.879 21 :27 - 3 de mai de 2020 

190 pessoas estão falando sobre isso 
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O maior e inesquecível traje da noite de gala do Oscar de todos os tempos 
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Galaxy S20 com os melhores preço. Tenha o Seul 
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Poliglota de 22 anos ensina inglês em 8 semanas e vira febre na internet 
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Homem que enterrou 42 ônibus escolares finalmente permite a entrada de câmeras 
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Divorciado? O melhor site de encontros para pessoas com mais de 40 anos em Belo Horizonte 
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Recompensa gigantesca para os brasileiros nascidos entre 1941 e 1981 
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Substituto do fio dental chega para acabar com mau hálito! 
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Os preços atuais para implantes dentários podem surpreendê-lo! 
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Bolsonaro é internado às pressas em Brasília após acidente doméstico 
Revista Fórum 
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Dono da Rede TV provoca Zé de Abreu no Twitter e leva invertida: "como público" 
Revista Fórum 

(https://revistaforum.com.br/brasil/dono-da-rede-tv-provoca-ze-de-abreu-no-twitter-e-leva-lnvertlda-como-publico/) 

Quantas matérias por dia você lê da,Fórum? 

Você já pensou nisso? Em quantas vezes por dia _você lê conteúdos esclarecedore~, sérios, comprometidos com os interesses do povo e a 
soberania do Brasil e que têm a assinatura da Fórum? Pois então, que tal fazer parte do grupo que apoia este projeto? Que tal contribuir pra que 

ele fique cada vez maior. Bera lá. Apoie já-

Apoie a Fórum {https://revistaforum.com.br/apoie) 

#tags 
#golpe (https://revistaforum.com.br/tag/golpe/) #Jair Bolsonaro (https://revistaforum.com.br/tag/jair-bolsonaro/) 

#violência (https://revistaforum.com.br/tag/Violencia/) 

Sugestão de pauta {https://revistaforum.com.br/sugestao-de-pauta/) 
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10 comentários Classificar por L Mais antlgosj • í ___________________ _. ___________ --

1 Adicione um comentário ... 

------------------ - -----------• 

1(., e f Oásis Alternativo 

iv I Se saiu na Fórum.é mentira! Esperem p ver!! 

Curtir · Responder · 2 d 

' li Ana Clara Clareou Salles 

: claro, só o que é divulgado no zap zap é que é verdade, 
· né? 

pfff 

Curtir· Responder· 16 · 2 d 

, li GioMota 

, Mentira mesmo, os vídeos foram todos arranjados né, 
Sara Winter também faz parte da conspiração aham senta 
ali no banquinho. Esses malucos precisam enfrentar 
resistencia ... isso nao vai acabar bem. 

Curtir · Responder · 4 · 1 d 

Fred Oliveira 

é verdade este bilhete 

Curtir · Responder · 1 · 2 d 

li Dido Toledo 

Organizadores de ato golpista????? 
NAO ENTENDI!!! 
ATO contra o golpe neh?? 

Curtir · Responder - 1 - 1 d 

! n Guilherme Carmozine 

: PJ"! doido ... 
i 

Curtir · Responder · 1 · 1 d 

[A7 Ze Silvas 

l,al Esta mais do que na hora dos fascistas receberem da sociedade o 
tratamento que merecem. Não consigo acreditar que em pleno 
século 21, esses robos idiotizados, ainda acreditarem na guerra 
fria e que o muro de Berlim, ainda esta em pé, dividindo •esses 
daqueles". 

Curtir · Responder - 5 · 1 d · Editado 

li Elena Hamamoto 

Credo! Que gente mais debilóide! 

Curtir · Responder · 2 · 1 d *• Cantalicio Da Silva Junior 

mi mas só pode 300? ou pode mais? 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

Curtir · Responder · 3 · 1 d 

• 

JoãoPedro 

, A ~squerda vai se org~nizar e bater_com vara ?e _marmelo nestes 
- galinhas verdes. Depois do fim da ditadura a direita sempre esteve 

em mente retomar o país com a força, só que agora o povo sabe 
que tudo que fizeram no passado a té o golpe civil-militar foi 
orquestado pelo yanques e por uma burguesia serviçal e lambe 
bunda dos governos imperialistas. Estamos pronto para dar de 
vara de marmelo nestes bombados. 

Curtir · Responder · 7 · 1 d • Janio Lazzaretti 
Esse imbecil apesar de jovem deve ter tido uma lavagem cerebral 
do avô que viveu na época do rádio e agora vem com esse papo 
de comunista para assustar crianças para irem dormir mais cedo, 
ou o cara é muito idiota ou pensa que os outros que são já que 
nunca vi um pronunciamento de nenhuma anta anteriormente falar 
tanta bobagem como esse cara e olhem que já vi pronunciamento 
do Bolsonaro, Joyce Hasselmann, Moro, Alexandre Frota, Janaina 
e outras antas e por isso quem estiver em Brasília salvem esse 
coitado e derem a ele livros de história, sociologia e filósofia e 
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tomem os gibis de herois americanos e as tirinhas em quadrinhos 
do MBL. que foram o que o afalbetizaram ele pelo jeito para ficar 
tão insano como está no momento. 

Curtir · Responder · 6 · 1 d 

leia também 

{https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/em-live-atrapalhada-regina-duarte-louva-bolsonaro-por-apoio-extraordinario-de-r-600-para-evitar
panico/) 

Em live atrapalhada, Regina Duarte louva Bolsonaro por ºapoio extraordinário de R$ 600" para evitar ºpânico" 
(https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/em-live-atrapalhada-regina-duarte-louva-bolsonaro-por-apoio
extraordinario-de-r-600-para-evitar-panico/} 
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{https://revistaforum.com.br/coronavirus/bolsonaro-contesta-estudos-sobre-coronavirus-com-video-de-jornalista-que-trabalhou-na-globo/) 

CORONAvfRUS (HTTPS://REVISTAFORUM.COM.1111/CORONAVIRUS/) t> 

Bolsonaro contesta estudos sobre coronavírus com vídeo de jornalista que trabalhou na Globo 
(https://revistaforum.com.br/coronavirus/bolsonaro-contesta-estudos-sobre-coronavirus-com-video-de
jornalista-que-trabalhou-na-globo/} 

GlOBAI. (HTTPS://REVISTAFORUM.COM.BR/GLOBAIJ) t> 
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Governador de Nova York desafia Trump e cria versão estadunidense da briga entre Doria e Bolsonaro 
(https://revistaforum.com.br/global/governador-de-nova-york-desafia-trump-e-cria-versao-estadunidense-da
briga-entre-doria-e-bolsonaro/} 
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nas redes sociais 

Youtuber bolsonarista é condenado a 
indenizar Leonardo Boff por fake news e 
Incitação ao ódio I Revi ... 

(https://revistaforum.com.br/noticias/youtuber
bolsonarista-e-condenado-a-indenizar
leonardo-boff-por-fake-news-e-incitacao
ao-odio/? 
utm_source=social_mais&utm_medium=widget) 

Mulher que espalhou fake news sobre 
caixões vazios em BH pode pegar 9 anos de 
prisão I Revista Fórum 

(https://revistaforum.com.br/noticias/mulher
que-espalhou-fake-news-sobre-caixoes
vazios-em-bh-pode-pegar-9-anos-de-
prisao/? 
utm_source=social_mais&utm_medium=widget) 
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Em meio à pandemia, Exército gasta RS 3 
milhões em evento com Bolsonaro I Revista 
Fórum 

(https://revistaforum.com.br/politica/em
meio-a-pandemia-exercito-gasta-r-3-
milhoes-em-evento-com-bolsonaro/? 
utm_source=social_mais&utm_medium=widget) 

~~ 

Social Monitor (http://socialmonltor.com.br?ref=forumrevlsta) 

li (https://www.facebook.com/forumrevista/) til 
(https://twitter.com/revistaforum) @ (https://www.instagram.com/revistaforum/) 

Jm (https://www.youtube.com/user /forumrevista) 
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~ FÓRUM EDUCAÇÃO 

Com barracas todas iguais, bolsonaristas montam acampamento em frente ao Congresso I Revista Fórum 

Fonm 
(https://revistaforum.com.br) 

Inscreva-se aqui no curso RACISMO ESTRUTURAL, com o professor Dennis de Oliveira 

(https://revistaforum.com.br/forumeducacao/racismoestrutural/) 

NOME (MTTPS://IIEVISTAFORUM.COM.811) -'nCA t> 
03 DE MAIO DE 2020, 10H21 

Com barracas todas iguais, bolsonaristas montam acampamento 
em frente ao Congresso 
Grupo se identifica como "Acampamento dos 300" em defesa de Bolsonaro e acusa golpe. "Nós só vamos sair quando 

conseguirmos salvar esse país. Chega. Ditadura, não" 

~--:~ r::::::::J. ---- . 
!l..: ~~::i -~-----

Acampamento dos 300 em apoio a Bolsonaro (Reproduçllo) 

Por Plinio Teodoro (https://revistaforumcom.br/autor/plinioteodoro/) 

li rJ §(whatsapp://send?text=Com barracas todas iguais, bolsonaristas montam acampamento em 

frente ao Congresso - https://revistaforum.com.br/politica/com-barracas-todas-iguais-bolsonaristas

montam-acampamento-em-frente-ao-congresso/} 
Um grupo que se identifica como "Acampamento dos 300" montou diversas barracas, todas iguais, em frente ao Palácio do 

Planalto na madrugada deste domingo (3). Em publicação, o perfil "Gabinete do Ódio", que se identicica como "a loja oficial 

do gabinete do ódio" no Twitter, diz que o camping é "em defesa do governo e contra quem atrapalhar o bom andamento 

https://revistaforu'!1.com.br/politica/com-barracas-todas-iguais-bolsonaristas-montam-acampamento-em-frente-ao-congresso/ 
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dele". 

Com barracas todas iguais, bolsonaristas montam acampamento em frente ao Congresso I Revista Fórum 

"Temos representantes do Gabinete do ódio por lá", diz o perfil na publicação, que mostra diversas barracas azuis e amarelas 

no gramado. 

~ Gabinete do Ódio 
V @GDOLoja 

Começou o acampamento dos 300 em Brasília. Em defesa do 
governo e contra quem atrapalhar o bom andamento dele. 

Temos representantes do Gabinete do ódio por lá. 
#30DemBrasilia #ApoioBolsonaro 

28 09:15 - 3 de mai de 2020 

17 pessoas estão falando sobre isso 

PUBLICIDADE 
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A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) compartilhou a imagem das barracas com entusiamos em suas redes. 

"Brasília amanheceu assim. Acampamento pró @jairbolsonaro em frente ao Congresso Nacional. É o povo na rua. Sem 

líderes, sem movimentos, só o povo mesmo, aquele de quem emana todo o Poder, segundo a Constituição que tantos 

estão a rasgar", tuitou a parlamentar. 

dt BiaKicis 
9 @Bíakícis 
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Brasília amanheceu assim. Acampamento pró @jairbolsonaro 

em frente ao Congresso Nacional. É o povo na rua. Sem 
líderes, sem movimentos, só o povo mesmo, aquele de quem 
emana todo o Poder, segundo a Constituição que tantos estão a 

rasgar. 

40,4 mil 09:10 - 3 de mai de 2020 

17,9 mil pessoas estão falando sobre isso 

Fundado pela deputada Carla Zambelli (PSL-SP), o movimento Nas Ruas compartilhou uma foto do acampamento nas redes 

em que aparece uma faixa pedindo a reúncia do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). 

• NasRuas 
• @NAS_RUAS 

Acampamento em Brasília/DF 
03.05.2020#FechadoComBolsonaro 

293 09:53 - 3 de mai de 2020 

113 pessoas estão falando sobre isso 
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Um vídeo que circula na rede social mostra uma mulher dentro de um avião com diversos integrantes do movimento. "Nós 

só vamos sair quando conseguirmos salvar esse país. Chega. Ditadura, não", diz a mulher. 

,Q Mah0<· 
W @mah_arrobinha 

O povo perdeu a paciência meus queridos ,agora vai! Todos 
estão convidados para o acampamento dos 300 
#GolpeDeEstado 
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3.182 15:43 - 2 de mai de 2020 

1.623 pessoas estão falando sobre isso 
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Pessoas de Belo Horizonte estão pegando o empréstimo com garantia 
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Ator Flávio Migliaccio se suicidou e deixou carta: "A humanidade não deu certo" 
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Coronavírus: Bolsonaro acha que está doente e pede para não receber visitas 
Revista F6nlm 
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Você já pensou nisso? Em quantas vezes por dia você lê conteúdos esclarecedores, sérios, comprometidos com os interesses do povo e a 
soberania do Brasil e que têm a assinatura da Fórum? Pois então, que tal fazer parte do grupo que apoia este projeto? Que tal contribuir pra que 
ele fique cada vez maior. Bora lá. Apoie já. 
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Plugin de comentários do Facebook 

leia também 

Plinio Teodoro 
Plínio Teodoro Jornalista, editor de Política da Fórum, especialista em comunicação e relações 
humanas. (https://revistaforum.com.br/autor/plinioteodoro/) 
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POÚTICA (HTTPS://REVISTAFORUM.COM.1111/POLITICA/) • 
Moro só disponibilizou à PF conversas recentes com Bolsonaro e Zambelli, e apagou várias outras 
(https://revistaforum.com.br/politica/moro-so-disponibilizou-a-pf-conversas-recentes-com-bolsonaro-e-zambelli
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"O sistema ganhou", diz deputado "príncipe" sobre Bolsonaro distribuir cargos ao Centrão ~Ãfn _ 
(https://revistaforum.com.br/politica/o-sistema-ganhou-diz-deputado-principe-sobre-bolsonaro-distribuir-cargo'f.\ltP 
ao-centrao/} 

(https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-posta-video-de-agradecimento-com-brasileiros-que-governo-nao-ajudou-a-repatriar/) 

POÚTICA {HTIPS://REVISTAFORUM.COM.BRJPQUTICA/) • 
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Bolsonaristas amanhecem acampados em 
~nte~ao Congresso Nacional 
BOetrutada federal Bia Kicis (PSL-DF) postou imagens do acampamento na manhã deste domingo (3); internautas 

questionaram a razão das barracas serem idênticas 

Por IGOR VEIGA I IGOR.VEIGA@()TEMPO.COM.BR 
03/05/20 -10h24 
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Em post numa rede social na manhã deste domingo (3), a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) diwlgou fotos 



de um acampamento de bolsonarista~ em frente ao Congresso Nacional. 
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Brasílja an;,anheceiu assim. Acampamento pró @jairbolsonaro 
O quê~<tfêrit~'â8re8½gresso Nacional. Ê o povo na rua. Sem 

lírl~res, sem movimentos, só o povo mesmo, aquele de quem 
ê~na todo o Poder, segundo a Constituição que tantos estão a 

rasgar .. 

40,4 mil 09:10- 3 de mai de 2020 

17,9 mil pessoas estão falando sobre isso 

"Brasília amanheceu assim. Acampamento pró @jairbolsonaro 

06/05/2020 

em frente ao Congresso Nacional. É o povo na rua. Sem líderes, sem movimentos, só o povo mesmo, aquele de 

quem emana todo o Poder, segundo a Constituição que tantos estão a rasgar'', escreveu a parlamentar. 

Nos comentários da publicação, alguns intemautas questionaram o fato de todas as barracas serem idênticas. 

"Barraquinhas da Havan?? Tudo igualzinho que bonitinha", ironizou um deles. "Barracas todas iguais. Quem 

sera que patrocinou isso ?", indagou outro. 

Recomendadas 
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'O pior está por chegar', diz governo espanhol sobre 
coronavírus 
(https://www.otempo.eom.br/mundo/o-pior-esta-por

chegar-diz-governo-espanhol-sobre-coronavirus-

1.2314370?obOrigUrl=true) 
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A gordura da barriga pode reduzir drasticamente 
usando isto. Confira! 
(https://bemestar.meiahora.info/dnf/ob/estudante/? 

src=outbrain&utm_source=outbrain&utm_medium=$section_name$&utm_camp 
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Esta fruta come sua gordura em 24 Cientistas desenvolvem novo Amante aparece nua em 
horas... estimulante natural que vira febre transmissão de jornalista espanhol 
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gordura e perdi quase metade do 
peso!" 
(https://ordiac-
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Brasileiros Não Pagam Mais 1V a Apresentadoras da Globo e da 
Cabo Graças a Esta Antena! GloboNews testam positivo para o 
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PANDEMIA 

SERGIO DOURADO 11:47 - 3/05/2020 

"O povo": mas financiado por alguém ... O que esconde esse tipo de gente que não cansa de mentir em nome de algo que 

não defende que é o Brasil? Esses daí estão é se dando bem com assessores e verbas. Nada de economizar pra sobrar pra 

o cidadão que ainda dá apoio a isso aí. Precisamos reduzir o número de parlamentares! 

º Denunciar 

Paulo Barbosa 11:00- 3/05/2020 

Quem anda financiando esta manifestação orquestrada e pautada nas redes sociais e desobedecendo o distanciamento 

social, uma das pouca medidas efetivas pra inibir a propagação do coronavírus? Displicência e desrespeito com aqueles 

que estão cumprindo o isolamento social, não é crime? 

Denunciar 

Leandro Carreiro ,~;:, 10:32 - 3/05/2020 

Acampar na Serra do cipó não pode! Mas no gramado do Planalto tá liberado. E não duvido de ter sido bancado com 

cartão corporativo,já que não se presta contas dos gastos deste maldito cartão usado pelo PRESIDENTE. 

Denunciar 

Porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo 
Barros testa positivo para coronavírus 
General está sem sintomas da Covid-19 e segue cumprindo quarentena em casa 

Por ESTADÃO CONTEODO 
6/05/20- 16h28 
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De acordo com Rêgo Barros, Bolsonaro se preocupa com taxas de visitação que, segundo ele, "são extremamente onerosas" 

@ Foto: Valter Campanato/Agência Brasil 

O porta-voz da Presidência, o general Otávio Rêgo Barros, de 59 anos, testou positivo para o coroanvírus e 

está afastado de suas funções no Palácio do Planalto. A informação foi confirmada por sua equipe. Rêgo 

Barros está sem sintomas e cumprindo a quarentena em sua residência. 

O porta-voz é novo caso de contaminação no governo Bolsonaro. O primeiro foi o secretário especial de 

Comunicação, Fabio Wajngarten , após o retomo da viagem ao Estados Unidos em meados de março. 

Também testaram positivo ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Bento 

Albuquerque (Minas e Energia). Ao todo, 23 pessoas que viajaram com o presidente se contaminaram. Rêgo 

Barros não integrou a comitiva. 

Após a viagem, Bolsonaro realizou pelo menos dois testes para saber se foi contaminado pela doença - em 12 

e 17 de março - e divulgou que os resultados foram negativos. Ele tem se recusado, no entanto, a apresentar 

cópia dos exames. O jornal "O Estado de S. Paulo" foi à Justiça pedir a apresentação dos resultados. 



: 0Na semana oassadá, ao analisar a ação do "Estadão", a juíza Ana Lúcia Pettri Beto havia determinado a 
que voce est'.l procu 1 

:.._apresentaçãe-des-documentos em 48 horas. Após o governo entregar relatório médico, ela não aceitou o papel 

B~diaj mais 48 horas para a entrega dos documentos solicitados. 

No sábado, quando o prazo estava prestes a ser encerrado, a desembargadora Mônica Nobre, plantonista do 

TRF-3, suspendeu por cinco dias a contagem do tempo. Agora, cabe ao relator do caso no TRF-3, 

desembargador André Nabarrete, manter ou não a decisão. 

O processo chegou formalmente ao gabinete dele ontem. 
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06/05/2020 Supremo Tribunal Federal 

Ministro autoriza abertura de inquérito para investigar 
atos em favor do Al-5 e do fechamento de instituições 
republicanas 
Em sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes destaca a necessidade da verificação da 

existência de organizações e esquemas de financiamento de manifestações contra a 

Democracia. 

21/04/2020 13h50 - Atualizado há 

,.~.Jt-.. 

i • 
í -

L--~------

_ • ..,.J, ......... 

. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a 

instauração de inquérito, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República (PGR), 

e a realização das diligências solicitadas; mantendo a investigação em sigilo, como 

requerido pela PGR. 

Em sua decisão, o ministro salientou que o fato, tal como narrado pelo procurador-geral 

da República, Augusto Aras, revela-se gravíssimo, pois atentatório ao Estado Democrático 

de Direito brasileiro e suas instituições republicanas. 

Apontou que a Constituição Federal não permite o financiamento e a propagação de 

ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5°, XLIV; 34, 

Ili e IV), nem tampouco a realização de manifestações visando ao rompimento do Estado 

de Direito, com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais -voto direto, secreto, 

universal e periódico; separação de poderes e direitos e garantias fundamentais (CF, 

artigo 60, parágrafo 4°) -, com a consequente instalação do arbítrio. 
portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441751 &ori=1 1/2 



06/05/2020 _Supremo Trib_unal Federal 

Salientou que a liberdade de expressão e o pluralismo de ideias são valores estruturantes 

do sistema democrático. Alivre discussão, a ampla participação política e o princípio 

democrático estão interligados com a liberdade de expressão e por objeto não somente a 

proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de 

valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos 

na vida coletiva. 

Dessa maneira, são inconstitucionais, e não se confundem com a liberdade de expressão, 

as condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo 

aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Também 

ofendem os princípios constitucionais aquelas que pretendam destruí-lo, juntamente com 

instituições republicanas, pregando a violência, o arbítrio, o desrespeito aos direitos 

fundamentais. Em suma, pleiteando a tirania. 

A decisão concluiu ser imprescindível a verificação da existência de organizações e 

esquemas de financiamento de manifestações contra a Democracia e a divulgação em 

massa de mensagens atentatórias ao regime republicano, bem como as suas formas de 

gerenciamento, liderança, organização e propagação que visam lesar ou expor a perigo de 

lesão os Direitos Fundamentais, a independência dos Poderes instituídos e ao Estado 

Democrático de Direito, trazendo como consequência o nefasto manto do arbítrio e da 

ditadura. 

GMAM//MA 

portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441751 &ori=1 2/2 
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Polo Ativo ROGERIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA (CPF: 
471.025.006-53) 
AFONSO BANDEIRA FLO~ENCE (CPF: 177.341.505-00) 
ALENCAR SANTANA BRAGA (CPF: 055.448.398-08) 
ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA (CPF: 
131.926.798-08) 
ARLINDO CHIGNALIA JUNIOR (CPF: 068.211.461-87) 
AIRTON LUIZ FALEIRO (CPF: 188.361.782-00) 
BENEDITA SOUZA DA SILVA SAMPAIO (CPF: 
362.933.34 7-87) 
CARLOS ALBERTO ROLIM ZARA TTINI (CPF: 
003.980.998-636 
CELIO ALVES E MOURA (CPF: 123.649.831-34) 
DIONILSO MATEUS MARCON (CPF: 434.343.390-00) 
ELVINO JOSE BOHN GASS (CPF: 125.582.062-49) 
ENIO JOSE VERRI (CPF: 397.377.059-04) 
ERIKA JUCA KOKAY (CPF: 224.411.071-00) 
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO GONCALVES (CPF: 
156.709.613-15) 
GLEISI HELENA HOFFMANN (CPF: 676.770.619-15) 
HELDER IGNACIO SALOMAO (CPF: 768.087.427-15) 
HENRIQUE FONTANA JUNIOR (CPF: 334.105.180-53) 
JOAO CARLOS SIQUEIRA (CPF: 724.256.106-00~ 
JOAO SOMARIVA DANIEL (CPF: 516.250.915-91 
JORGE JOSE SANTOS PEREIRA SOLLA (CPF: 
195.307. 735-87) 
JOSE AIRTON FELIX CIRILO DA SILVA (CPF: 
092.573.573-68) 
JOSE CARLOS VERAS DOS SANTOS (CPF: 039.874.614-
11) 
JOSE CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA (CPF: 
030.988.719-46) 
JOSE CARLOS NUNES JUNIOR (CPF: 100.097.283-68) 
JOSE NOBRE GUIMARAES (CPF: 093.245.773-87) 
JOSE RICARDO WENDLING (CPF: 186.600.372-00) 
JOSE ROBERTO OLIVEIRA FARO (CPF: 400.705.652-87) 
JOSEILDO RIBEIRO RAMOS (CPF: 159.633.305-72) 
LUIZIANNE DE OLIVEIRA UNS (CPF: 382.085.633-15) 
LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA (CPF: 024.413.698-06) 
MARIA MARGARIDA MARTINS SALOMAO (CPF: 
135.210.396-68J 
MARIA DO RO ARIO NUNES (CPF: 489.893.710-15) 
MARILIA VALENCA ROCHA ARRAES DE ALENCAR 
PONTES (CPF: 051.617.044-97) · . 
NATALIA BASTOS BONAVIDES (CPF: 053.528.974-00) 
NILTO IGNACIO TATTO (CPF: 033.809.168-89) 
ODAIR JOSE DA CUNHA (CPF: 948.923.936-49) 
PAULO FERNANDO DOS SANTOS (CPF: 144.332.904-59) 
PAULO JOSE CARLOS GUEDES (CPF: 867.539.916-20) 
PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA (CPF: 428.449.240-
34) ' . ' 
PATRUS ANANIAS ,DE SOUSA (CPF: 174.864.406-87) 
REGINALDO LAZARO DE OLIVEIRA LOPES (CPF: 
903.308.626-34) · 
ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA (CPF: 295.863.721-
20) 
RUBENS OTONI GOMIDE (CPF: 133.347.271-49) 
RUI GOETHE DA COSTA FALCAO (CPF: 614.646.868-15) 
VALMIR CARLOS DA ASSUNCAO (CPF: 023.333.148-42) 
VICENTE PAULO DA SILVA (CPF: 129.953.984-04) 
WALDENOR ALVES PEREIRA FILHO (CPF: 108.666.555-
4~ ' ' ' • 
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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 

Petição STF nº 29220/2020: abra-se vista à douta Procuradoria-Geral 

da República para manifestação; 

Cumpra-se. 

Brasília, 7 de maio 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 D4C3-5CE2-9BAC-6B58 e senha BCB7-9D07-2100-590A 
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CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, para cumprimento do despacho de 7/05/2020, remeti cópia da 

Petição STF nº 29220/2020 à Procuradoria-Geral da República. 

Brasília, 12 de maio de 2020. 
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Ao Excelentíssimo Senhor Ministro do STF 
Doutor ALEXANDRE DE MORAES 

Supremo Tribunal Federal sTF• ;g;1,,1 
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Brasília/DF, 08 de maio de 2020. 

Assunto: lnq para apuração do financiamento e propagação de ideias contrárias a 
ordem constitucional e ao Estado Democrático. 

Senhor Ministro, 

Foi noticiada a determinação para instauração de inquérito, conforme requerido 

pela Procuradoria-Geral da República (PGR), para apuração do financiamento e 

propagação de ideias contrárias a ordem constitucional e ao Estado Democrático e a 

realização de manifestações visando o rompimento do Estado de Direito e a instalação 

do arbítrio. 

A imprensa divulgou várias manifestações em todo o território nacional. Entre as 

palavras de ordem, estava o fechamento do Congresso Nacional e do STF, além da 

intervenção militar e instituição do Al-5, a norma de 1968 que endureceu a ditadura 

militar no Brasil. 

No pedido de abertura de inquérito, o Procurador-Geral apontou para a 

necessidade de ser investigada a organização dos atos. Em virtude da ampla 

divulgação da atuação subversiva de Sara Winter, ativista Pró Vida e Pró Família, 

Conferencista Internacional, Analista Política ASSISTAM MEU e uma das comandantes 

de inteligência e estratégia, guerra semântica e subversão política, é imprescindível a 

apuração do crime de incitamento à subversão da ordem política ou social, dentre 

outros crimes contra a segurança nacional. 

Ressalto que em sua página no facebook a senhora Sara Winter lidera vários 

movimentos que demonstram incitamento à subversão da ordem política. 

Transcrevo trecho de uma das publicações em suas redes sociais: 



CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Gabinete do Deputado Federal NEREU CRISPIM 

"Em 23 de abril, às 15:49 - Nós somos os 300 do Brasil. O maior 

acampamento de ações estratégicas contra a corrupção e a esquerda do 

mundo. 

Nossos objetivos: 

- Recuperar a Soberania Nacional e buscar a independência 

econômica da China; 

- Restaurar a democracia plena no Brasil, lutando pelo respeito ao 

Pacto Federativo e a tripartição de poderes. Basta de usurpação de 

poderes, impedindo a governabílídade do país pelo Poder Executivo; 

- Retomar o protagonismo do povo com relação às decisões que 

interferem na economia e produção, circulação de pessoas, no direito de ir 

e vir e na liberdade individual; 

- Expor e combater o totalitarismo da esquerda e aos mecanismo 

de corrupção da classe política tradicional. 

O que faremos: 

Um acampamento de base com um dia inteiro de treinamento com 

especialistas em revolução não violenta, táticas de guerra de informação, 

palestras sobre a atual situação política, economia e social do Brasil. 

Todos os dias haverão atos coordenados com os participantes em locais 

específicos de Brasília, com pautas previamente acordadas. 

Quando inicia: O treinamento inicia na segunda-feira dia 27/04 

Quando termina: Quando o Maia cair. 

Quem buscamos: pessoas que tenham a coragem de doar ao Brasil 

sangue, suor e sono, que estejam dispostas a abrir mão de sua 

comodidade e dedicar-se integralmente às ações coordenadas, inclusive 

tento em mente a possibilidade de ser detido (contamos com corpo jurídico 

gratuito). 
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Se você está disposto a passar, frio, ficar no sol, tomar chuva, e a fazer 

parte dessa página na história do Brasil, VENHA! Se você não faz parte 

desse perfil, não se preocupe, pode ajudar de diversas outras maneiras. 

Como fazer parte: Inscreva-se neste link https.J/bit.ly/34ZjDiT, somente se 

você VIER A BRASÍLIA. Todos os dados serão mantidos em sigilos e não 

serão utilizados para nada além do seu cadastro. 

Para ajudar financeiramente contribua com nossa vaquinha no link a 

seguir http:llvaka.me/1015312, lembrando que contamos com uma 

equipe com 2 contadores e uma administradora que regularmente 

farão prestações de conta de maneira transparente e pública. 

Obs: tivemos que criar outro formulário de inscrição, dessa vez com 

verificação, pois a esquerda utilizou robôs para criar falsas identidades a 

fim de atrapalhar nossa organização inicial. Lembrando: apenas preencha 

se você vier a Brasília participar do acampamento. 

Una-se aos 300 do Brasil, seja o protagonista dessa contrarrevolução. A 

nação precisa de você. " 

Ademais, circulou nas redes sociais do senhor Paulo Felipe- autodenominado 

'Comandante Paulo' - e do senhor Marcelo Stachin, uma convocação de todo o povo 

brasileiro para estarem presentes em Brasília, no dia 08 de maio de 2020, com 

previsão de arregimentação de 300 caminhões e respectivos ocupantes, além de 

militares da reserva, civis, homens, mulheres e crianças. Contudo, o dia "D" agendado 

para a citada manifestação, conforme divulgado por Paulo Felipe, outro defensor de 

Jair Bolsonaro, é o próximo domingo, 10/05. 

Segundo o vídeo de convocação divulgado, o objetivo do comboio e dos 

manifestantes seria o de 'dar cabo a essa patifaria estabelecida no País e representada 

(a patifaria) por aquela casa maldita do Supremo Tribunal Federal - STF, com seus 11 

(onze) 'gângsteres', que têm destruído a Nação' 
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Trata-se de fato gravíssimo contra as instituições, em especial contra Supremo 

Tribunal Federal, sendo imprescindível a apuração do crime de incitamento à 

subversão da ordem política ou social, dentre outros crimes contra a segurança 

nacional. 1 

Cumpre salientar que a oitiva dos citados ativistas vai ao encontro do objeto de 

investigação delimitado pela Procuradoria-Geral da República. 

Ressalto que além da oitiva da senhora Sara Winter, do senhor Paulo Felipe e 

do senhor Marcelo Stachin no respectivo inquérito para apuração do financiamento e 

propagação de ideias contrárias a ordem constitucional e ao Estado Democrático, seja 

determinada, por esta Corte Constitucional, a prisão preventiva por atos atentatórios 

aos três Poderes da República, supressão de garantias fundamentais, e ataques às 

conquistas democráticas tornadas realidades com a Constituição Federal cidadã, 

promulgada em 1988. 

Reitero protestos de elevada estima e consideração. 

1 https://web. whatsapp.com/#. h 
stf-dar-cabo-dessa-patifaria/ ,, 

N EU CRISPIM 
Deputado F deral PSURS 

Respeitosamente, 

eo-bolsonaristas-convocam-para-invasao-do-
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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 

Petição STF nº 32642/2020: abra-se vista à douta Procuradoria-Geral 

da República para manifestação. 

Cumpra-se. 

Brasília, 15 de maio 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/autenlicacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8E1E-8942-A6F6-0427 e senha 55BF-DDD1-D540-4FF7 
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CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, para cumprimento do despacho de 15/05/2020, remeti cópia da 

Petição STF n!! 32642/2020 à Procuradoria-Geral da República. 

Brasília, 19 de maio de 2020. 
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MINISTÉRIO PúBUCO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

INQUÉRITO N. 4828/DF 

161128/20/MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL/PGR/HJ 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

REQUERENTE 

REQUERIDO 

RELATOR 

Sob sigilo 
Sob sigilo 
Ministro Alexandre de Moraes 

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, 

-1-

Introdução 

1 No dia do Exército, em cidades brasileiras, houve manifestações políticas 
populares com aglomerações diante de quartéis e, ao que noticiado pela imprensa, 
expressão de aspiração de intervenção militar no funcionamento dos poderes constituídos. 

2 A possibilidade de que o exercício das liberdades constitucionais de manifestação 
do pensamento e de reunião possa transbordar ao alcance do dispositivo constitucional 
que veda a formação de associações de caráter paramilitar, a Procuradoria-Geral da 
República acionou o que impõe a repressão penal a ação de grupos armados, civis ou 
militares, contra a ordem imposta na Lei Maior e o Estado democrático, pedindo a 
abertura de inquérito para verificação de eventual cometimento de delitos previstos na Lei 
nº 7.170/1983. 

3 A ligação de parlamentares federais com esses movimentos organizados com 
natureza e propósitos não suficientemente esclarecidos deu causa a que a instauração do 
expediente passasse pela atuação do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, 
inciso I, alínea "b", da Constituição da República. 

4 Como as investigações em inquéritos de autoridades com foro criminal no 
Supremo Tribunal Federal possuem a Corte Constitucional como juízo de garantias, o 
Vice-Procurador-Geral da República vem à presença de Vossa Excelência apresentar sua 
linha investigatória e as diligências policiais necessárias, expondo-lhes os fundamentos. 

-II-

~((o 
,J ·-<f 
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Objeto da investigafáo 

5 A realização de uma manifestação popular pressupõe um mm1mo de 
organização e planejamento. A realização simultânea em várias cidades exige ainda mais 
organização e planejamento. 

6 Tradicionalmente, o exercic10 organizado do direito constitucional de 
manifestação e reunião é obtido a partir de outro direito constitucional : o de associação. 
Partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais, igrejas, etc. possuem poder de 
mobilização e estruturação para manifestações populares organizadas. Igualmente, são 
essas pessoas jurídicas que na organização desses eventos cuidam da infraestrutura 
necessária para a sua realização e do custeio das despesas correspondentes. 

7 O avanço dos meios de comunicação e da internet, contudo, tem possibilitado 
resultados expressivos de manifestações em espaços públicos muitas vezes sem a 
visibilidade - ou quiçá existência - de uma associação promotora. A história recente da 
América do Sul registra grandes protestos de massa no Brasil e mais recentemente no 
Chile em que se atribui à internet e a "plataformas de redes sociais" um grande efeito 
multiplicador. 

8 Dessa forma, a ação de grupos contra a ordem constitucional e o Estado 
Democrático de Direito tanto pode se dar do modo tradicional como com o recurso a 
inovações tecnológicas para comunicação, propagação e mesmo levantamento de fundos 
para custeio. 

9 A existência de mais de uma via, contudo, não faz desaparecer alguns pontos 
necessários sobre os quais entende o Ministério Público deva recair a investigação para o 
esclarecimento dos fatos. E é na apreciação desses pontos que se pode revelar se o que 
temos são grupos que atentam contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de 
Direito ou se são grupos que justamente atuam a ordem constitucional e o Estado 
Democrático de Direito. 

10 Primeiramente, como as manifestações tem-se apresentado com uma 
infraestrutura mínima ( carros de som e peças de propaganda mais profissionais qual 
grandes bandeiras, grandes faixas e outras peças não amadoras) é necessário que se 
verifique como se opera a disponibilização desses meios. É importante que se identifique 
quem executa os contatos com as empresas fornecedoras de carros de som e outros 
aparatos, acaso existentes. 

11 Em segundo lugar, interessa verificar-se a procedência dos recursos que 
financiam as aquisições, locações e eventualmente viagens e alimentação de manifestantes. 

12 Em terceiro lugar, é mister identificar de onde partem as propostas de 
manifestações e como elas são propagadas ao seu público-alvo. 

INQUÉRITO 4828 2/27 
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13 Como já afirmado, todas essas são atividades "em si" lícitas, mas somente com a 
sua revelação em profundidade é que se pode aquilatar se elas se destinam ao exercício de 
direitos ou a fins constitucionalmente ilícitos. 

-m-

Organizadores e movimentos 

14 Em consulta à imprensa, verifica-se que o empresário Luís Felipe Belmonte doa 
Santos, sócio-administrador da Alvoran Agropecuária Ltda., em entrevista concedida ao 
jornal O Estado de S. Paulo confirmou ter ajudado a organizar carreara realizada na 
Esplanada dos Ministérios fazendo gestões junto às lideranças dos distintos grupos e 
movimentos pró-governo de todo o país com o objetivo de viabilizar a mobilização até 
Brasília no dia 3 de maio próximo passado 1

• Esse empresário, contudo, negou ter 
qualquer relação com o financiamento do transporte e o deslocamento dos manifestantes 
até a capital federal2

• 

15 Otavio Oscar Fak:houry, sócio-administrador de pelo menos três incorporadoras 
de empreendimentos imobiliários admitiu, em um grupo de WhatsApp, a possibilidade 
de financiar coletivos que comparecem a manifestações a favor do governo federal 3. 

16 Este empresário integra o conselho dé administração do "Avança Braail"4, (nome 
fantasia do Instituto Acorda Brasil) que é presidido por Eduardo Planton. Esse 
grupamento de cidadãos se proclama como o "maior movimento conservador do Brasil". 
Em seu site no Facebook, obtém recursos com venda de produtos. O Deputado Federal 
Daniel Silveira e o Deputado Federal Cabo Junio Amaral, parlamentares filiados ao PSL, 
colaboram intensamente com as ações do coletivo5. 

17 Pesquisas realizadas em fontes abertas dão conta de movimentos sociais com 
expressão de apoio ou simpatia às manifestações populares recentes. 

18 O antigo movimento "Direita São Paulo" mudou seu nome para "Movimento 
Conservador" (nome fantasia do Instituto Conservador). Possui programa de filiação e 
financiamento na internet6

• Esse movimento é dirigido pelo deputado estadual paulista 
Douglas Garcia, e pelo respectivo chefe de gabinete, Bdson Pires Salomão. A 

1BORGES, André. Cúpula de partido de Bolsonaro ajudou a organizar ato antidemocrático em Brasília. O Bstado de 
S. Paulo, 5 mai. 2019. Disponível em: <https://mpf.link/zls> Acesso em: 12 mai. 2020. 
2WALTENBERG, Guilherme. N° 2 do Aliança sobre manifestações: "Nunca promoveria ato antidemocrático". 
Metr6po]ea, 5 mai. 2020. Disponível em: <https://mpf.link/hel> Acesso em: 12 mai. 2020. 
3MAGALHÃES, Vera. Em grupo com secretário de Guedes, empresário anuncia que vai financiar atos. BR Polftico, 
26 fev. 2020. Disponível em: <https:/ /mpf.link/3c143> Acesso em: 12 mai. 2020. 
4MOVIMENTO AVANÇA BRASIL. Bdorma da PrevidfndaJ entrevista com dr. Bvandro Ponta & Od.vioc;[ 
Fakhoury. 2019. (1:35:56). Disponível em: <https://mpf.link/18002>. Acesso em: 12 mai. 2020. . 
5COST A, Ana Clara e outro. Os aliados de Eduardo Bolsonaro na trilha das fake news. 8poca. 6 mar. 2020. 
Disponível em: <https:/ /mpf.link/55aa> Acesso em: 12 mai. 2020. 
6Cf. informação disponível em: <https://mpf.link/681fô> Acesso em: 16 mai. 2020. 
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influenciadora digital Stefanny Aparecida Ribeiro Papaiano - Sthe Papiano - é ligada ao 
movimento e também é assistente parlamentar do Deputado Douglas Garcia. 

19 O coletivo 'NaaRuas" (nome fantasia da Associação Brasil NasRuas), fundado 
pela Deputada Federal Carla Zambelli7, se propõe a mudar o Brasil "por meio de ações de 
rua de grande impacto nas mídias, fazer corpo a corpo com políticos em todo o Brasil, 
cobrando e propondo. Além de organizar congressos e debates e disponibilizar 
continuamente informações e análises sobre o dia a dia da vida pública do país"8

• No site 
que mantém na internet, solicita financiamento popular: "nosso trabalho gera muitos 
custos operacionais, por exemplo, transporte diário ( combustível, transporte 
compartilhado, metrô etc.); custos com viagens (passagens, hospedagem, alimentação 
etc.), edição de vídeo; materiais promocionais; gastos em manifestações; telefonia e 
internet". 

20 O grupamento •300 do Brasil" se diz contrário ao uma intervenção militar e 
propõe uma intervenção popular. Anunciou a formação de um grande acampamento no 
Distrito Federal para treinar militantes dispostos a defender o governo Bolsonaro. 
Admitiu, ainda, que seus membros estão armados no acampamento montado em uma 
tenda ao lado do Ministério da Justiça, e que as armas serviriam apenas para defender os 
membros no acampamento, e não nas atividades de militância. 

21 Entre os organizadores do movimento estão a ativista Sara Fernanda Giromini, 
ex-coordenadora de um departamento da Secretaria Nacional de Políticas para as 
Mulheres do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e Bvandro de Araújo 
Paula, secretário parlamentar da deputada Bia Kicis9

• No início de maio o coletivo esteve 
acampado em um chácara em Brasília 10, onde seriam oferecidos aos membros cursos sobre 
táticas de guerra da informação, treinamento com especialistas em revolução não violenta 
e palestras sobre a conjuntura social e política do país 11. 

22 Esse grupo obteve por crowdfünding no site Vakinha12 uma soma de R$ 
71.680,00, segundo informa no Twitter a 'Jornalista infiltrada no movimento" Jéssica de 
Almeida: "Para quem participar do são oferecidos local seguro para tomar banho, 

7TEODORO, Plínio. Vídeo: Substituto de Caio Coppolla, líder do Nas Ruas faz carreara #ForaRodrigoMaia em SP. 
8poca. 19 abr. 2020. Disponível em: <https:/ /mpf.link/j5t> Acesso em: 12 mai. 2020. 
8Cf. informação disponível em: <https://mpf.link/f9ffl> Acesso em: 16 mai. 2020. 

9MELLO, Bernardo e outro. Saiba quem são os militantes e parlamentares dos atos contra Congresso e STF. O Globo, 
10 mai. 2020. Disponível em: <https:/ /mpf.link/qvs> Acesso em: 12 mai. 2020. 
10CAET ANO, Guilherme e outro. Grupo que divulga táticas para 'exterminar a esquerda' treina voluntários em 
Brasília. O Globo, 10 mai. 2020. Disponível em: <https://mpf.link/lxh> Acesso em: 12 mai. 2020. 
111G ÚLTIMO SBGUNDO. Grupo paramilitar de extrema direita "300 do Brasil" cria acampamento guerrilha. 7 mai. 
2020. Disponível em: <https://mpf.link/j3d> Acesso em: 12 mai. 2020. 1 
12 Cf. informação disponível em: <https://www.vakinha.com.br/vaquinha/os-300-do-brasil> Acesso em: 16 mai. 
2020. 
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cozinhar e uma refeição por dia. Onde:' Não revelam, mas a organização fala em um 
quartel general com mais de 200 beliches, alojamentos e refeitório". 13 

-IV-

In.iuenciadores digitais e hashtags 

23 Segundo reportagem investigativa da revista Crusoé14, há uma rede articulada 
de influenciadores digitais catalizando a propagação de mensagens a simpatizantes de 
bandeiras comuns ao governo e a correntes de pensamento com matiz autoritária. 

24 Sob orientação de vértices a serem identificados nesta investigação, surgem 
pautas e temas cuja exploração fica a cargo de integrantes de grupos de WhatsApp como 
é o caso, por exemplo, do "Milícia Jacobina", do "Portal de Direita" e do "Mkt 
Bolsonaro"15

, todos administrados pelo empresário Otavio Osc:ar Fakhoury16 17
, que 

também financia um webtelejornal diário denominado "Crítica Nacional", no YouTube. 

25 Perfis anônimos propagam desinformações nas redes sociais, repassando-as por 
meio de textos escritos, fotos ou links para artigos online, ou, ainda, levantando-se 
hiperligações e palavras-chaves ou termos antecedidos pelo sinal da cerquilha (#) 
associados às informações, aos tópicos ou às discussões em questão. 

26 No Twitter, cascatas de mensagens de baixa qualidade são geradas quando os 
influenciadores fazem afirmações sobre um tópico em um tuíte. Esse processo de difusão 
é capaz de produzir inúmeras outras instâncias de um padrão de leitura que exibem uma 
cadeia de retuítes ininterrupta com uma origem comum e singular, o que explica que as 

13ALMEIDA, Jessica de. O aampamento dos 300 está aconrecaido desde 1°/05. Para quem participar do do 
oferecidoa loc:al seguro para tomar banho, codnbar e uma refdçlo por dia. Ondd Nlo revelam, mas a organiaçAo &la 
an. um quartel gmaal com maia de 200 bdichrs, alojamentos e tt:fatório. 3 mai. 2020. Twitter: @jsscdealmeida. 
Disponível em: <https://mpf.link/f6b40> Acesso em: 16 mai. 2020. 
14BRASIL, Felipe Moura. Os blogueiros de crachá. Cruaoé, 11 out. 2019. Disponível em: <https://mpf.link/h74> 
Acesso em: 12 mai. 2020. 
15Segundo a fonte que teve acesso a estes grupos, participam do "Milícia Jacobina" e do "Portal de Direita" o assessor 
especial do presidente da República Filipe Martins, os inlluenciadores digitais Allan dos Santos, Claudia Wild, Leandro 
Ruschel, Paula Marisa, Camila Abdo e Bernardo Küster, ex-assessor parlamentar no gabinete do então vereador de 
Londrina e agora deputado federal Filipe Bastos; o 6:sico Paulo de Oliveira Enéas; o advogado João Vinícius Mansur e a 
assistente parlamentar Stefanny Aparecida Ribeiro Papaiano ("Sthe"), ligada ao movimento "Conservador", 
anteriormente conhecido como "Direita São Paulo", que é dirigido pelo deputado estadual Douglas Garcia e pelo 
respectivo chefe de gabinete, Edson Pires Salomão. Cf. BRASIL, Felipe Moura. Os blogueiros de crachá. C~ 11 
out. 2019. Disponível em: <https://mpf.link/h74> Acesso em: 12 mai. 2020. Integram o grupo "Mkt Bolsonaro", 
segundo outra fonte, Carlos da Costa, secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério 
da Economia; Caio Coppola, comentarista da CNN Brasil, e Igor Duna Mansour, sócio-administrador das empresas 
Antaradus Participações e Empreendimentos Ltda. e Garin Partners Participações Ltda., entre outros. Cf. 
MAGALHÃES, Vera. Em grupo com secretário de Guedes, empresário anuncia que vai financiar atos. BRPolfâco, 26 
fev. 2020. Disponível em: <https://mpf.link/3c143> Acesso em: 12 mai. 2020. 
16BRASIL, Felipe Moura. Os blogueiros de crachá. Cruaoé, 11 out. 2019. Disponível em: <https:/ /mpf.link/h7j> 
Acesso em: 12 mai. 2020. 
17MAGALHÃES, V era. Em grupo com secretário de Guedes, empresário anuncia que vai financiar atos. BR Polfâco, 
26 fev. 2020. Disponível em: <https://mpf.link/3c143> Acesso em: 12 mai. 2020. 
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hashtags de expressões como intervenção militar com Bolsonaro no poder" e "STF 
inimigo do Brasil" tenham sido alçadas, recentemente, aos assuntos mais comentados do 
servidor de microblogging'-8

• 

27 Uma ferramenta desenvolvida para analisar a propagação de tuítes 19 indica que o 
primeiro destes dois trending topics vem sendo reproduzido, em especial, pelos milhares 
de seguidores do perfil @DrMarceloFrazol, atribuído a Marcelo Frazão de Almeida, do 
canal "Direita TV News" no YouTube. 
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28 Do rápido alastramento destas cascatas resulta a impressão de que a mobilização 
em favor de uma ruptura institucional tem, mesmo sem o respaldo comprovado da 
opinião pública, o apoio da população20

• 

29 As hashtags intervencionistas ganham ainda mais propulsão quando são 
amplificadas por robôs. Segundo um monitor especializado em detectar usuários que 
exibem comportamento artificial, recentemente centenas de menções fizeram com que 
tópicos como #MaiaTemQueCair e #TodoPoderEmanaDoPovo alcançassem, a partir do 

18 Cf. VOSOUGHI, Soroush e outros. The spread of true and false news online. Sc:iaice, 9 mar. 2018, volume 359, 
edição 6380, p. 1146. Disponível em: <https://mpf.link/89a13> Acesso em: 12 mai. 2020. O ranking de publicações 
promovidas por contas inautênticas em todo o mundo pode ser consultado no site https://botsentinel.com/, cujo 
acesso é exclusivo para doadores da plataforma. 
19Cf. informação disponível em: <https:/ /mpf.link/a50da> Acesso em: 21 mai. 2020. 

2ºCAPETTL Pedro. Decisivos na campanha, grupos bolsonaristas no WhatsApp agora atuam para desfazer crises. O ' 
Globo, 19 mai. 2019. Disponível em: <https://mpf.link/57z> Acesso em: 12 mai. 2020. 
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início de abril, as primeiras colocações no ranking de publicações promovidas por contas 
inautênticas em todo o mundo21

• 

30 Registre~se, por oportuno, que ambas as hashtags ainda foram objeto de intensa 
difusão no Twitter nos últimos sete dias, o que, no caso da segunda, pode ser atribuído 
especialmente ao perfil@JoseMedeirosMT, do deputado federal José Medeiros 22 
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31 Para que se possa ter uma noção da amplitude alcançada por estas contas, basta 
dizer que foi a primeira vez, desde o início do serviço de monitoramento, fundado no ano 
de 2018, que conteúdos sem relação com os Estados Unidos chegaram ao topo daquela 
lista23. 

-V-

Monet:ização 

32 As chamadas redes sociais não são apenas espaço de liberdade de expressão. Os 
usuários das redes sociais com muitos seguidores podem auferir renda das próprias 
plataformas a partir do volume de tráfego que geram, a quantidade de seguidores que 
arrebanham, o universo de pessoas que alcançam com suas mensagens, a sua capacidade 
de influenciar seus seguidores. 

21KANELPP, João Conrado. Criador do BotSentinel se diz surpreso com tags bolsonaristas movimentadas por robôs. 
O Globo, 30 abr. 2020. Disponível em: <https:/ /mpf.link/nra> Acesso em: 12 mai. 2020. 
22Cf. informação disponível em: <https://mpf.link/d785e> Acesso em: 21 mai. 2020. 
23KANELPP, João Conrado. Criador do BotSentinel se diz surpreso com tags bolsonaristas movimentadas por robôs. 
O Globo, 30 abr. 2020. Disponível em: <https://mpf.link/nra> Acesso em: 12 mai. 2020. 
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33 Canais no YouTube e páginas no Facebook, entre outras, ganham dinheiro com 
a monetização dos vídeos decorrentes de "lives" e propagação e repercussão de mensagens 
neles difundidas. Há uma escalada em que mensagens apelativas produzem propagação e 
dinheiro; e a busca por dinheiro gera a necessidade de renovação de bandeiras com grande 
apelo e propagação. 

34 Com o objetivo de lucrar, estes canais, que alcançam um universo de milhões de 
pessoas, potencializam ao máximo a retórica da distinção amigo-inimigo, dando impulso, 
assim, a insurgências que acabam efetivamente se materializando na vida real, e 
alimentando novamente toda a cadeia de mensagens e obtenção de recursos financeiros. 

35 Para que se tenha uma dimensão dos volumes envolvidos nesse mercado, um 
relatório de uma empresa especializada em análises estatísticas de páginas do Y ou T ube dá 
conta de que as 829 mil visualizações obtidas com o vídeo da "live" que o presidente 
gravou no último dia 3 de maio na frente do Palácio do Planalto podem ter gerado um 
lucro entre 6 mil e 11 mil dólares para o administrador do canal "Folha Política", que tem 
1,8 milhões de inscritos24. Já o vídeo da "live" presidencial no dia do Exército rendeu 1,5 
milhão de visualizações ao canal "Foco do Brasil", e pode ter proporcionado um lucro 
entre 7,55 mil a 18,8 mil dólares apenas com os recursos de monetização oferecidos pela 
plataforma 25

• 

36 O dinheiro advém de um programa de parceria que envolve receita de 
publicidade decorrente da veiculação de anúncios gráficos, de sobreposição e em vídeo, 
provenientes de empresas e órgãos públicos; de valores advindos de assinaturas dos 
canais; da compra de produtos oficiais divulgados nas páginas de exibição; da aquisição, 
pelos usuários, de destaque no chat das transmissões ao vivo e até mesmo de uma parcela 
da taxa do serviço de assinatura paga de "streaming" livre de propagandas 26. 

37 Trata-se de um negócio lucrativo, especialmente quando milhões de pessoas são 
postas em contato com vídeos batizados com títulos expressivos como "Bolsonaro rebate 
conspiradores'"27

, "Bolsonaro dá ultimato para sabotadores e intromissões" 28
, "Bolsonaro 

invade STF"29
, "A Força de Bolsonaro é maior que Congresso e STF" 30

, "Bolsonaro e 
Forças Armadas fechados em um acordo para o Brasil"31 e "STF decidiu eliminar 

24Cf. relatório de análise de vídeo disponível em: <https://mpf.link/b40ftí> Acesso em: 12 mai. 2020. 

25Cf. relatório de análise de vídeo disponível em: <https://mpf.link/leg> Acesso em: 12 mai. 2020. 

26Cf. informação disponível em: <https://mpf.link/yjl> Acesso em: 12 mai. 2020. 

27Cf. relatório de análise de vídeo disponível em: <https://mpf.link/0746e> Acesso em: 21 mai. 2020. 

28 Cf. relatório de análise de vídeo disponível em: <https:/ /mpf.link/b6d89> Acesso em: 21 mai. 2020. 

29Cf. relatório de análise de vídeo disponível em: <https:/ /mpf.link/3q4> Acesso em: 12 mai. 2020. 

3°Cf. relatório de análise de vídeo disponível em: <https://mpf.link/36760> Acesso em: 12 mai. 2020. 

31Cf. relatório de análise de vídeo disponível em: <https://mpf.link/lkd> Acesso em: 12 mai. 2020. 
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Bolsonaro"32 que, em tese, renderam valores expressivos a Brnani Fernandes Barbosa 
Neto e 1bais Raposo do Amaral Pinto Chaves, responsáveis pelo canal "Folha Política"33

, 

e Alberto Junio da Silva, administrador do canal "O Giro de Notícias", no Y ou T ube34
, 

bem como a vários outros perfis semelhantes. 

38 É o caso, por exemplo, do editor dos canais "Foco do Brasil" (ou "Folha do 
Brasil")35 e de inúmeros outros "youtubers", entre os quais se destacam AUan doa Santos, 
do canal "Terça Livre", com 813 mil inscritos36

, Fernando Lisboa, do "Vlog do Lisboa", 
com 511 mil inscritos37

; ''Roberto Boni", do canal "Universo", com 455 mil inscritos38
; 

Valter Cesar Silva Oliveira, do canal "Nação Patriota", com 383 mil inscritos39
; Adilson 

Nelson Dini, do canal "Ravox Brasil", com 321 mil inscritos40
; Oawaldo Buataquio Pilho, 

do canal "Oswaldo Eustaquio", com 264 mil inscritos41
; a retro mencionada Sara 

Fernanda Giromini, do canal "Sara Winter", com 204 mil inscritos 42
: Marcelo F~ de 

Almeida, do canal "Direita TV News", com 161 mil inscritos 43
; Om,jla Abdo, do canal 

"Direto aos Fatos", com 89,8 mil inscritos44 e Bmerson Teixeira de Andrade, do canal 
"Emerson Teixeira", com 36 mil inscritos 45

, conhecidos por replicar e amplificar teses e 
materiais conspiratórios e forte apelo para propagação. 

39 O administrador do canal Terça Livre, AUan dos Santos, fez uso de um tuíte 
para defender circularmente um golpe militar durante a participação do presidente da 
República no ato do dia 19 de abril. "Se entendi bem, o que ele está dizendo é que não se 
pode proibir as pessoas de defenderem a intervenção. Se isso acontecer, aí é que 
precisamos mesmo de uma intervenção"46

, escreveu. Dias depois, ao final da da 
manifestação antidemocrática ocorrida no dia 3 de maio, publicou uma foto mostrando o 

32Cf. relatório de análise de vídeo disponível em: <https://mpf.link/m4r> Acesso em: 12 mai. 2020. 

33FARAH, Tatiana. Folha Política, famosa por espalhar fake news, só foi banida hoje do Facebook. Bu=eed News, 
22 out. 2018. Disponível em: <https://mpf.link/f873f> Acesso em: 21 mai. 2020. 
34Cf. informação disponível em: <https://mpf.link/pl7> Acesso em: 12 mai. 2020. 

35Cf. informação disponível em: <https:/ /mpf.link/b426f> Acesso em: 12 mai. 2020. 

36Cf. informação disponível em: <https://mpf.link/9f8d7> Acesso em: 12 mai. 2020. 

37Cf. informação disponível em: <https://mpf.link/ffil91> Acesso em: 12 mai. 2020. 

38Cf. informação disponível em: <https://mpf.link/c18ef> Acesso em: 12 mai. 2020. 

39Cf. informação disponívelem: <https://mpf.link/328a3> Acesso em: 12 mai. 2020. 

4°Cf. informação disponível em: <https://mpf.link/rux> Acesso em: 12 mai. 2020. 

41Cf. informação disponível em: <https://mpf.link/jyc> Acesso em: 12 mai. 2020. 

42Cf. informação disponívelem: <https://mpf.link/a42> Acesso em: 12 mai. 2020. 

43Cf. informação disponível em: <https://mpf.link/tdo> Acesso em: 12 mai. 2020. 

44Cf. informação disponível em: <https:/ /mpf.link/63c0d> Acesso em: 22 mai. 2020. 

45Cf. informação disponível em: <https://mpf.link/200e6> Acesso em: 12 mai. 2020. 

46ZANINI, Fábio. Para tropa de Bolsonaro, insinuar golpe deixou de ser tabu. Folha de S, Paulo, 21 abr. 2020. 
Disponível em: <https://mpf.link/c4717> Acesso em: 15 mai. 2020. 
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dedo médio em frente ao Supremo, com a seguinte legenda: "Acabando a manifestação, 
não podia deixar de dar minha opinião sobre quem rasga a Constituição"47

• A produtora 
que administra o seu canal, TL Produção de Vídeos e Cursos Ltda., ao que tudo indica, 
está registrada com o e-mail de João Bernardo Barbosa, fundador da holding JBB Par 
Holding LLC.48 

40 "Roberto Bont é um dos mais explícitos defensores de um golpe militar. "Chega, 
presidente Bolsonaro. Não aceite mais isso. O senhor não deve atender a essa gente 
[referindo-se ao Congresso]. O senhor é o chefe das Forças Armadas, pode muito bem 
resolver essa parada de vez, porque a nação está com o senhor", cobrou em um vídeo de 25 
de fevereiro. Segundo ele, o povo não quer apenas o fechamento do Congresso e do 
Supremo. Quer a sua "inexistência". 'Já estão fechados. [As pessoas] vão pedir a sua 
inexistência", declara 49

• 

41 Adilson Nelson Dini, em um vídeo intitulado "Intervenção - Maia é só uma 
ponta da organização", atribui ao Supremo a pecha de "organização criminosa", e diz que 
ser bom "ver hoje o brasileiro recorrendo de repente às Forças Armadas"50

• Para ele, no 
entanto, a população precisa dar o "start" para que haja uma intervenção militar e, ainda, 
que indiretamente, explica no vídeo "O Brasil se preparando para clamar Intervenção", 
que teve mais de 198 mil visualizações,51 os motivos pelos quais coletivos de manifestantes 
como o "300 do Brasil" estão acampados em Brasília: 

Nós vamos dar esse "start''. .. só que assim .. não podemos voltar para casa ... 
nós temos que ficar até as Forças Armadas entenderem. A nação não quer 
mais esses bandidos com as canetas nas mãos, entendeu? E o movimento só 
tende a aumentar. Se a gente for e ficar apenas duas, três, quatro horas, de 
nada vai adiantar. Vai ser uma manifêstação como aquelas de domingo, 
entendeu? Então assim, dessa vez é algo muito sério, muito grande e pra valer. 
Nós vamos ajudar o presidente Bolsonaro, nós vamos ajudar o Brasil, a nossa 
nação, a nossa patria. Nós vamos ajudar a sociedade realmente, 
definitivamente, ser uma sociedade digna e com respeito e de respeito. Então 
assim, não adianta ir e ficar duas ou três horas pra levar bandeiras do Brasil 

47PORUM. Allan dos Santos, chefe da milícia virtual, desafia STF após ato golpista com Bolsonaro. 3 mai. 2020. 
Disponível em: <https://mpf.link/ff9b0> Acesso em: 15 mai. 2020. 
48Cf. requerimento de convocação nº 283/2019, apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues à Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito para investigar os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate 
público; a utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições 2018; a prática de cyberbullyingsobre os 
usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre agentes públicos; e o aliciamento e orientação de 
crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio ("CPMI Fake News"), disponível em: 
<https:/ /mpf.link/c9714> Acesso em: 15 mai. 2020. 
49ZANINI, Fábio. Ato atiça youtubers pró-Bolsonaro, que defendem ação militar contra Congresso e STF. Valor 
Bcon&mico, 8 mar. 2020. Disponível em: <https://mpf.link/bfz> Acesso em: 15 mai. 2020. 
50

RA VOX Brasil.~-Maia i S6 Uma Pont:a da Organização. 2020. (00:40:08). Disponível em: :f 
;hnps://mpf.link/e8i>. Acesso em: 12 mai. 2020. . 

1RA VOX Brasil. O Brasil Se Preparando Para Clamar~. 2020. (00:08:41). Disponível em: 
<https://mpf.link/ysz>. Acesso em: 12 mai. 2020. 
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cartazes, deixando bem claro que nós queremos, que nós não aguentamos 
mais. Só que nós temos que ficar. Dormir na calçada ali com papelão, com 
cobertor ali por cima... vai revezando, um cuidando do outro... nós não 
podemos voltar, entendeu? 

42 A descrição do canal de Fernando Lisboa, feita há alguns meses pela imprensa52
, 

veicula, igualmente, narrativa de mudança do regime político vigente por meio de 
intervenção das Forças Armadas, a pretexto de defender a pátria e garantir os poderes 
constitucionais, a lei e a ordem: 

Agora não tem mais volta. Fecha o STF, fecha o Senado, fecha a Câmara'; é o 
título de um vídeo do Vlog do Lisboa, de 28 de fevereiro, que teve 125 mil 
visualizações[. .. }. Comandado por Paulo Lisboa, que esteve num grupo de 
youtubers recebidos por Bolsonaro no Palácio do Planalto em julho do ano 
passado, o canal tem 421 mil inscritos. "Uma coisa é você respeitar as 
instituições. Outra coisa é respeitar quem está lá dentro'; alerta ele, enquanto 
convoca para as manifestações. Em outro vídeo, publicado em 26 de fevereiro 
e que teve 146 mil visualizações, Lisboa faz referência ao íilmete que o 
próprio Bolsonaro compartilhou convocando para o ato. "Uma pergunta que 
eu faço: Bolsonaro deve fechar tudo? Por que STF e Congresso está.o com 
tanto medo de um videozinhol'; afirma. 

43 Mensagens intervencionistas são igualmente encontradas nos demais canais. No 
registro ''Vaza áudio do General Braga N etto, prontos para a intervenção militar no 
Brasil"53Valter Cesar Silva Oliveira atribui falsamente ao ministro da ministro-chefe da 
Casa Civil a autoria de um áudio em que alguém defende a ruptura institucional por meio 
de um golpe militar. Camila Abdo assevera ser "muito melhor [ ... ] ter um AI-5 por um 
curto período, do que ter Rodrigo Maia [ ... ), entre outros aí envolvidos em esquemas" no 
vídeo "Aberta a caça aos manifestantes: Alexandre de Moraes atende o pedido do Aras", 
veiculado pelo canal "Direto aos Fatos", no dia 21 de abril próximo passado 54. Bmenon 
Teixeira inicia "Brasília pede intervenção Militar com Bolsonaro no poder", visualizado 
por 40 mil pessoas, com estes dizeres: "O Brasil não aguenta mais, tem que fechar essa 
m**** desse Supremo aqui"55. E é o próprio Teixeira quem grava um discurso, registrado 
no vídeo intitulado "STF seremos seu pesadelo", no qual Oswaldo Bustaquio defende de 
forma oblíqua a ruptura institucional da seguinte maneira: "Esse Supremo Tribunal 
Federal ... corrupto ... corrupto, que que ele fez? [Está] mancomunado com o Rodrigo 
Maia.[ .... ] Em 64 não houve golpe militar, foi um contragolpe ... porque daqui a pouco as 

52ZANINI, Fábio. Ato atiça youtubers pró-Bolsonaro, que defendem ação militar contra Congresso e STF. Valor 
Bcon&nw:o, 8 mar. 2020. Disponível em: <https://mpf.link/bfz> Acesso em: 12 mai. 2020. 
53UOL. É falso áudio atribuído ao general Braga Netto que pede intervenção militar. 23 abr. 2020. Disponível em: 
<https:/ /mpf.link/cea6b> Acesso em: 21 mai. 2020. 
54ABDO, Camila. Abata a caça aos manifatantan Alaandre de Mona aimde o pedido do Ans. 21 abr. 2020. 
(00:08:52). Disponível em: <https:/ /mpf.link/233ad>. Acesso em: 21 mai. 2020. 
55TEIXEIRA, Emerson. Brasflia pede~ Militar com Bolsonaro no poder. 19 abr. 2020. (08:47). Disponível 
em: <https://mpf.link/c085c>. Acesso em: 21 mai. 2020. 
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pessoas vão falar: Oswaldo, você é a favor de uma intervenção militar? Não, eu sou a favor 
de uma intervenção do povo"56

• 

44 O fenômeno comunicativo acima descrito prossegue por meio da migração de 
mensagens antidemocráticas para outras redes sociais. Essas, então, ingressam em listas de 
transmissão de aplicativos de trocas de mensagens instantâneas, que facilitam a 
distribuição de conteúdo para milhares de pessoas. Difundem-se entre seguidores e esses 
os distribuem a outros círculos sociais não alcançados diretamente pelos influenciadores 
digitais e os portais. 

45 Nesse ambiente virtual, grupos de trocas de mensagens chegam até mesmo a 
adquirir perfil profissionalizado quando passam a contar com um conjunto de pessoas que 
desempenham papéis específicos na curadoria de conteúdo, no compartilhamento de 
desinformação e na inclusão e na remoção de integrantes, tarefas para as quais podem até 
mesmo ser remuneradas57

• 

..VJ .. 

Conezóes com parlamentares 

46 Em uma "live" transmitida em 19 de abril nas redes sociais que mantém na 
internet58

, o deputado federal Daniel Silveira, afirmou categoricamente: 

Nosso trabalho é retirar esses do poder. Manter a governab11idade do 
presidente. Vocês não fazem ideia do poder que o povo tem. Vocês não têm 
ideia. Se o povo sair às ruas de fato, e resolver cercar o STF, resolver cercar o 
Parlamento ... invadir mesmo, tô falando pra invadir, não tô falando pra botar 
faixinha não. Tô falando pra cercar e invadir mesmo. Tô falando pra cercar lá 
e retirar na base da porrada, sabe como é que ér Na base da porrada, tirar, 
arrancar do poder. Porra! 

47 No mesmo dia em que esta Corte autorizou a abertura deste inquérito, o mesmo 
parlamentar asseverou, também em uma "live" caseira, que "o STF é comunista", e que não 
esperava que o presidente assumisse a presidência"59

• 'Já passou da hora de contarmos 
com as forças armadas. Passou!"60

• As duas mensagens acompanhavam, respectivamente, 
hashtags com os dizeres "fechado com Bolsonaro" e 'Jair Bolsonaro tem razão". 

56EUST AQUIO, Oswaldo. STF, seremos seu paaddo. 29 abr. 2020. (00:08:52). Disponível em: 
<https:/ /mpf.link/bc73d>. Acesso em: 21 mai. 2020. 
57NEMER, David. Grupos pró-Bolsonaro no WhatsApp não se desmobilizaram com a vitória. Pelo contrário, estão 
mais radicais. 'lhe lnt2:re1ept Brasil, 24 ago. 2019. Disponível em: <https://mpf.link/a6d19> Acesso em: 12 mai. 2020. 
58S!L VEIRA, Daniel. Um Praidattie Iru:orruptfvel e um Sistana Corrupto P~ 2. 2020. (00:02:01 ). Disponível em: 
<https://mpf.link/yly>. Acesso em: 12 mai. 2020. 
59CAMPOREZ, Patrik. Após STF autorizar inquérito sobre atos, deputado bolsonarista diz que Corte é 'comunista'. 
O Bstado de S, Paulo, 21 abr. 2019. Disponível em: <https:/ /mpf.link/beb40> Acesso em: 12 mai. 2020. 
60LOURENÇO, Cleber. Deputado bolsonarista se coloca à disposição como "cabo" para fechar o STF e apaga tuíte. 
Forum, 24 abr. 2020. Disponível em: <https://mpf.link/431> Acesso em: 12 mai. 2020. 
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48 Posteriormente, no dia 3 de maio, Silveira voltou ao Twitter para ironizar os 
que afirmam que o presidente da República tem o apoio artificial de robôs nas redes 
sociais. "Robozada invadindo Brasília neste domingo", escreveu acima de um vídeo da 
manifestação61

• Em outra mensagem, o deputado federal reproduziu uma das frases ditas 
pelo presidente da República na ocasião: "Chegamos no limite, não tem mais conversa. 
Daqui pra frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição, ela será cumprida a 
qualquer preço"62

• Em ambas as publicações, marcou a hashtag 
#TodoPoderEmanaDoPovo. 

49 Já o deputado federal.Júnio Amaral que participou dos protestos de 19 de abril 
em Brasília63

, igualmente marcados por faixas e palavras de ordem contra o Congresso e a 
favor de uma intervenção militar, escreveu na conta que mantém no Twitter que nunca 
ouviu tanto "vagabundo falando de constituição" como naquela data64. Concluiu dizendo 
que "para eles só não vale a parte em que todo o poder emana do povo", emulando, dessa 
maneira, os dizeres da hashtag utilizada por apoiadores da manifestação nas redes sociais: 
"todo poder emana do povo". 

50 A expressão "vagabundo" também foi utilizada no Twitter pelo deputado federal 
Otoni de Paula para celebrar a manifestação inconstitucional do início de maio. Acima de 
uma foto do ato, que destacava uma faixa na qual se lia: "Contra o vírus do STF e do 
Congresso", o parlamentar escreveu: "Disso político vagabundo tem medo. Ninguém 
mexe com o PRJair Bolsonaro"65. E em um tuíte que se seguiu ao primeiro, asseverou, à 
guisa de alerta: "O chega de @jairbolsonaro está abalando a República. Talvez seja por 
que agora ele não fará mais nenhum esforço para que haja harmonia entre os poderes. Se 
o poder judiciário não respeitar a separação entre os poderes o poder executivo não 
respeitará as decisões do @STF _oficial"66

• 

51 A deputa.da Federal Caroline de Toni, do mesmo modo, declarou, pelo Twitter, 
ter participado dos atos. "Brasília, 03 de maio de 20. Carreata em apoio ao Presidente 
@jairbolsonaro. Estive lá, e devo dizer que foi realmente impressionante", foi o que 

61SIL VEIRA, Daniel. Roboada invadindo Brasflia neste domingo. 3 mai. 2020. Twitter: @danielPMERJ. Disponível 
em: <https://mpf.link/ddz> Acesso em: 12 mai. 2020. 
62SIL VEIRA, Daniel. Cbepmoa no limite, não tem mais amvcna. Daqui pra frente, não só ezigiranoa, &remos 
cumprir a Constituiçlo, da sai cumprida a qualquer preço. 3 mai. 2020. Twitter: @danielPMERJ. Disponível em: 
<https://mpf.linklkvo> Acesso em: 12 mai. 2020. 
63MELLO, Bernardo e outro. Saiba quem são os militantes e parlamentares dos atos contra Congresso e STF. O 
Globo, 10 mai. 2020. Disponível em: <https://mpf.link/qvs> Acesso em: 12 mai. 2020. 
64 AMARAL, J unio. Hoje fui o dia que mais vi vagabundo &1ando de 00nstituiçlo. Pata eles só não vale a pam em que 
"todo poder emana do povo". 19 abr. 2020. Twitter: @cabojunioamaral. Disponível em: <https://mpf.link/2lz> Acesso 
em: 12 mai. 2020. 
65PAULA, Otoni. Disso po1ftico vagabundo tem medo. Ninguán mee com o PR 
@.jairbolaonaro. 3 mai. 2020. Twitter: @OtoniDepFederal. Disponível em: <https://mpf.link/6ze> Acesso em: 12 mai. 
2020. 
66PAULA, Otoni. O CHBGA de @jairbolaonaro ead abalando a República. Tamz seja por que agora ele n1o &d 
mais neuhuousforço para que haja bannonia entre 08 poderes. Se o poder judici4rio nlo rapei1ar a sq,araçlo entre 08 

podau o poder ezecuâvo nlo respeitará as decis6es do @STF _ofu:ial. 3 mai. 2020. T witter: @OtoniDepFeder~ 
Disponível em: <https://mpf.link/6oh> Acesso em: 12 mai. 2020. 
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escreveu, apondo a basbtag #TodoPoderEmanaDoPovo67
• De acordo com o jornal "O 

Globo", de Toni afirmou, enquanto circulava entre militantes que convocavam, na porta 
do Congresso Nacional, uma carreara para a manhã do dia seguinte, que o Supremo 
planejava um "golpe branco"6869

• 

52 A deputada federal Carla Zambelli foi outra que fez uso do bordão da 
manifestação. Em alusão ao uso artificial de basbtags por bots e trollbots, a deputada 
publicou no Twitter, juntamente com um curtíssimo vídeo que mostra o presidente Jair 
Bolsonaro participando do ato do dia 3, a conclamação "Bora subir, robozada?" e as 
palavras-chaves que fazem referência ao primeiro artigo da Constituição de 198870

• A 
mensagem seria reforçada mais tarde, em uma postagem em tom dramático, na qual 
afirma que a Lei Maior "será cumprida a qualquer preço"71

• 

53 Acrescem a estes pronunciamentos os lançados pelo Senador Arold.e de Oliveira 
e pela Deputada Federal Alê Silva. O primeiro se expressou com o seguinte tuíte no dia 
26 de março: "Os governadores do RJ e de SP se elegeram nas costas de @jairbolsonaro e 
agora são seus maiores detratores e inimigos do Brasil. Querem o caos, mas antes que isso 
ocorra as FF AA entrarão em cena para Garantia da Lei e da Ordem, segundo a 
Constituição Federal"72

• Em 19 de abril, valendo-se da mesma forma, a segunda 
confidenciou: "AI-5 e intervenção militar é o grito de desespero de um povo que quer ver 
o seu Presidente, eleito democraticamente, governar sem as amarras de dois 
Congressistas. Nós acreditamos que @jairbolsonaro e equipe tem as melhores propostas 
para o Brasil. Deixem-o [ sic] trabalhar"73. 

67TONI, Caroline de. Brasllia, 03 de maio de 20, Carreata em apoio ao Praidatte @jairbolaonaro. Bstive 1', e ckvo 
diza que foi realmente impressionante. 4 mai. 2020. Twitter: @Caro!De Toni. Disponível em: < https://mpf.link/Bjw> 
Acesso em: 12 mai. 2020. 

~ONL Caroline de. O "golpe branco" inatamado pdoa agentes do estabJiabment mostra como agir4: eavaziari 08 

podera do preaidente e bloqueari aa dec:iaõea poJfâcaa datas pda populaçlo para 08 rumos do pais cada ~ que 08 

desagrade, pdo ativismo judicial. 2 mai. 2020. Twitter: @CarolDeToni. Disponível em: <https://mpf.link/t61> Acesso 
em: 12 mai. 2020. 
69MELLO, Bernardo e outro. Saiba quem são os militantes e parlamentares dos atos contra Congresso e STF. O 
Globo, 10 mai. 2020. Disponível em: <https://mpf.link/qvs> Acesso em: 12 mai. 2020. 
7ºZAMBELLI, Carla. Bora subir, roboadal 3 mai. 2020. Twitter: @CarlaZambelli38. Disponível em: 
<https://mpf.link/387e6> Acesso em: 12 mai. 2020. 
71ZAMBELLI, Carla. Praidatte @JairBolaonaro: "Faremos cumprir a Conaâtuiçlo. B ela aed cumprida a qualquer 
preçof. 3 mai. 2020. Twitter: @CarlaZambelli38. Disponível em: <https://mpf.link/bwc> Acesso em: 12 mai. 2020. 
72OLIVEIRA, Arolde de. 01 governadorea do RJ e de SP •e deguam nas costa11 de @jairbolaonaroe agora alo aeua 
maiores detratnrea e inimigos do Brasil. Querem o caos, mas ante& que isso ocorra aa PFAA enttatlo em cena para 
Garantia da Lei e da Ordan, aegund.o a Comtituiçio Fedenl. Muito triste•. 3 mai. 2020. T witter: @AroldeOliveira. 
Disponível em: <https://mpf.link/ore> Acesso em: 26 mar. 2020. 
73SIL V A, Alê. At-5 e intervenção militar i o grito de desespero de um povo que qua- ftl' o seu Presidente, eleito 
democ:ratican:, SoVU'1W' •mla• amarras de dois Congressistu. N61 acreditamos que @jairbolaonaro e equipe t2m 

a• mdhores propostu para o Brasil. Deiran~ trabalhar. 19 abr. 2020. Twitter: @alesilva_38. Disponível em: < https:// 
mpf.link/3ab85> Acesso em: 12 mai. 2020. Nesse mesmo contexto: SILVA, Alê. Bado me c:riticand.o ct.nd.o quem 
apoio um novo AI-5, Bu fui eleita Dio para me comportar como uma dama, mas sün para chutar a porta e acabar com.. 
eaaa bagunça. Se fosse para ser dama, m fu:ava em c:aaa. 1 nov. 2019. Twitter: @alesilva_38. Disponível em: , 
<https:/ /mpf.link/nmq> Acesso em: 12 mai. 2020. 
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54 Quatro outros parlamentares, Bia Kicis, General Girão, Guiga Peixoto e Aline 
Sleutjes, contrataram com o valor da cota parlamentar, sob a rubrica "divulgação de 
atividades", a pessoa jurídica Indutech Tecnologia de Informação Ltxla. para promover, 
na internet, o respectivo apoiamento aos atos antidemocráticos 74. A empresa, que tem 
como sócio o marqueteiro Sérgio Ferreira de Lima Junior, operava no ramo de cosméticos 
até fevereiro deste ano, quando sua atividade econômica foi então redirecionada para a 
prestação de serviços de assessoria para redes sociais 75

• 

55 A deputada federal Bia Kicia gastou R$ 6,4 mil no mês de abril "pela criação e 
elaboração de peças em vídeo para publicação na web"76

• Para o deputado federal General 
Girão, a empresa de Lima Junior fez o acompanhamento e análise de pautas políticas, 
otimização dos mecanismos de busca dos perfis virtuais do político, além de relatório de 
notícias nas redes sociais77

• O serviço custou R$ 7,4 mil à Câmara dos Deputados78
• O 

deputado federal Guiga Peixoto, por sua vez, gastou nesse mesmo período R$ 6,5 mil 
para que a Inclutech monitorasse suas redes sociais e apresentasse relatórios diários com 
sugestões e métricas de notícias e postagens 79

• Já a deputada federal Aline Sleutjes gastou 
R$ 10 mil para ter serviços de "gestão do plano de mídia; monitoramento de redes sociais 
e notícias; recomendações estratégicas para produção de conteúdo; definição das métricas 
do site e redes sociais"80

• 

-VII-

Conclusão 

56 Como se pode verificar, no ecossistema de redes sociais e propagação de ideias 
de mobilização social e realização de manifestações ostensivas nas ruas, há participação de 
parlamentares tanto na expressão e formulação de mensagens, quanto na sua propagação 
e visibilidade, quanto no convívio e financiamento de profissionais na área. 

74MACIEL, Aline e outro. Com verba pública, publicitário do Aliança pelo Brasil cuida de redes sociais de deputados 
que apoiam protestos antidemocráticos. P6blia, 8 mai. 2020. Disponível em: <https://mpf.link/7e8b> Acesso em: 12 
mai.2020. 
75MACIEL, Aline e outro. Com verba pública, publicitário do Aliança pelo Brasil cuida de redes sociais de deputados 
que apoiam protestos antidemocráticos. Póblica, 8 mai. 2020. Disponível em: <https://mpf.link/7ef3b> Acesso em: 
12mai. 2020. 
76MACIEL, Aline e outro. Com verba pública, publicitário do Aliança pelo Brasil cuida de redes sociais de deputados 
que apoiam protestos antidemocráticos. Póblica, 8 mai. 2020. Disponível em: <https://mpf.link/7ef3b> Acesso em: 
12 mai. 2020. 
77MACIEL, Aline e outro. Com verba pública, publicitário do Aliança pelo Brasil cuida de redes sociais de deputados 
que apoiam protestos antidemocráticos. Póblica, 8 mai. 2020. Disponível em: <https://mpf.link/7e8b> Acesso em: 12 
mai.2020. 
78MACIEL, Aline e outro. Com verba pública, publicitário do Aliança pelo Brasil cuida de redes sociais de deputados 
que apoiam protestos antidemocráticos. P6blica, 8 mai. 2020. Disponível em: <https://mpf.link/7e8b> Acesso em: 12 
mai.2020. 
79Cf. informação disponível em: <https://mpf.link/wco> Acesso em: 12 mai. 2020. 
80MACIEL, Aline e outro. Com verba pública, publicitário do Aliança pelo Brasil cuida de redes sociais de deputados 
que apoiam protestos antidemocráticos. P6blica, 8 mai. 2020. Disponível em: <https://mpf.link/7e8b> Acesso em: 12 
mai.2020. 
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57 Na parte visível de toda essa organização há militantes, há políticos, há 
organização, há recursos financeiros. Há também direitos. Toda via, potencialmente pode 
haver abusos e crimes que precisam ser apurados a partir do esclarecimento do modo de 
funcionamento estruturado e economicamente rentável de uma escalada de organização e 
agrupamento com pretensões aparentes de execução de ações contra a ordem 
constitucional e o Estado Democrático e provocação das Forças Armadas ao 
descumprimento de sua missão constitucional. 

58 Os frequentes entrelaçamentos dos membros de cada um dos núcleos descritos 
acima indiciam a potencial existência de uma rede integralmente estruturada de 
comunicação virtual voltada tanto à sectarização da política quanto à desestabilização do 
regime democrático para auferir ganhos econômicos diretos e políticos indiretos. Nesse 
entrelaçamento formam-se complexas relações de poder por cooperação, dependência e 
dominação. Estes mesmos relacionamentos denotam, igualmente, um alinhamento 
consciente entre os componentes dos grupamentos direcionado à realização de ações 
potencialmente típicas, independentemente da existência de um acordo propriamente 
dito para esse fim. 

59 Para sustentar a existência destas práticas concertadas, entretanto, é necessário 
provar um um nexo de causalidade entre o fenômeno e a atuação dos agentes que dele 
participam. Isso se faz necessário porque o paralelismo é caracterizado por um conjunto 
de atuações em princípio neutras, suscetíveis de serem interpretadas num sentido tanto 
favorável como desfavorável. Surge, portanto, de extrema importância a avaliação dos 
fatos caracterizadores de condutas tidas como ilegais, sob o aspecto penal, para se ter a 
certeza de que se tratam de práticas criminosas, reprimíveis pelo direito. 

60 Da sucessão dos fatos aqui narrados e da observação dos acontecimentos, só há 
como inferir que os envolvidos não praticaram condutas lesivas ao livre exercício das 
casas legislativas e deste próprio Tribunal por meio de providências cautelares, entre 
outras outras diligências a serem implementadas pela autoridade policial . 

.. vm .. 

Requerimentos 

61 Delimitada a linha de investigação, e estando ela fundamentada em objetivos 
específicos, o Ministério Público Federal requer a produção das seguintes medidas: 

(57.1) identificação, pela autoridade policial, dos locatários de caminhões e 
trios elétricos presentes nos atos antidemocráticos ocorridos em frente ao 
Quartel-General do Exército e à Praça dos Três Poderes nos dias 19 de 
março e 3 de maio de 2020, respectivamente, bem como do nome da pessoa 
beneficiária do financiamento coletivo de ID 1015312 no site "Vakinha"81

; 

81Cf. informação disponível em: <https://www.vakinha.eom.br/vaquinha/os-300-do-brasil> Acesso em: 16 mai. 2020. 
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(57.2) reqms1çao dos dados cadastrais dos administradores dos canais 
'1.Jniverso"82 e "Foco do Braail"83

, no YouTube, bem como dos responsáveis 
pelos perfis •@focodobraaíl" e •@folha.dobraail•84

, no Instagram; 

(57.3) preservação e a retenção, pela autoridade policial, dos tuítes citados nas 
notas de rodapé de nº 61 a 73, acompanhados dos dados dos respectivos 
usuários (nome, e-mail, datas de nascimento, telefones etc.), endereços I.P. da 
conexão e endereços MAC da placa de rede da estação utilizados e registros 
("logs") de acesso à aplicação de internet dos dias das postagens, pelo que 
deverá ser expedido ofício requisitório à pessoa jurídica Twitter Brasil Rede 
de Informação Ltda., com sede na Rua Professor Atilio Innocenti nº 642, 9° 
andar, Vila Nova Conceição, São Paulo (SP); 

(57.4) requisição de informações (país, tipo de empresa, detalhes de contato e 
a identificação fiscal etc.), relatórios financeiros e de pagamentos efetuados 

(57.4.1) no Estúdio de Criação (anúncios ín-stream, assinatura de fãs, 
conteúdo de marca ou grupos de assinatura) ou pelo "Audience Network" 
do Facebook às contas cadastradas no gerenciador de monetização 
associadas às páginas "Folha Política"85

, "Foco do Brasil"86 "Alberto 
Silva"87 "Terça Livre"88

, "Vlog do Lisboa"89
, "Roberto Boni""90

, "Nação 
Patriota"91

, "Ravox Brasil"92
, "Oswaldo Eustáquio"93

, "Sara Winter"94
, 

"Marcelo Frazão (Dr Marcelo Frazão)", "Marcelo Frazão (Dr Marcelo 
Frazão II)", "Marcelo Frazão (Dr Marcelo Frazão III)", "Marcelo Frazão 
(Dr Marcelo Frazão)95

, "Camila Abdo Calvo", "Camila Abdo" e "Ca 

821D de usuário do YouTube: UCmGyqollA_dCsle9wSGUtuw 

83 ID de usuário do YouTube: UCY-8xcFw!Vuy6jmUDIDG1Rg 

841D de usuário do lnstagram: 8568931847 e 9908911017 

85ID de usuário do Facebook: 2168968576690653 

861D de usuário do Facebook: 503677750176429 

871D de usuário do Facebook: 262585337793168 

88 ID de usuário do Facebook: 1499604770306657 

891D de usuário do Facebook: 1026441514161613 

90ID de usuário do Facebook: 224789184292936 

911D de usuário do Facebook: 100520921423687 

921D de usuário do Facebook: 438318956938620 

931D de usuário do Facebook: 598230013650060 

941D de usuário do Facebook: 148916071985515 

951D de usuário do Facebook: 100003131303447, 100034509952552, 100049320609580 e 100050516615989 
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Abdo"96
; pelo que deverão ser expedidos ofícios nesse sentido à pessoa 

jurídica Facebook Serviços Online Ltda., com sede na Rua Leopoldo 
Couto de Magalhães Junior nº 700, 5° andar, Itaim Bibi, São Paulo (SP); 

(57.4.2) às contas cadastradas no gerenciador de negócios do Instagram 
associadas aos perfis "@focodobrasil" e "@folhadobrasil"97 

"@albertosilvabr"98 "@tercalivre"99
, "@vlogdolisboa" e 

"@vlogdolisboavideos"100
, "@nacaopatriotaofic"101

, "@ravoxbrasil"102
, 

"@eustaquio_oswaldo"103
, "@_sarawinter"104

, "@drfrazaomarcelo"105 e 
"@caabdo"106

; pelo que deverão ser expedidos ofícios nesse sentido à 
pessoa jurídica Facebook Serviços Online Ltda., com sede na Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Junior nº 700, 5° andar, ltaim Bibi, São 
Paulo (SP); 

(57.4.3) pelo YouTube às contas do Google AdSense associadas aos 
canais "Folha Política"107

, "Foco do Brasil"108 "O Giro de Notícias"109 

"Terça Livre"110
, "Vlog do Lisboa"m, "Universo"112

, "Nação Patriota"113
, 

"Ravox Brasil"114, "Oswaldo Eustáquio"115
, "Sara Winter"116

, "TV Direta 

961D de usuário do Facebook: 100007373445937, 100043529862253 e 100026014412409 

971D de usuário do lnstagram: 8568931847 e 9908911017 

981D de usuário do lnstagram: 357559369 

99 1D de usuário do lnstagram: 3259257040 

10º1D de usuário do lnstagram: 244956066 e 33472045773 

1º11D de usuário do lnstagram: 23290349004 

1º21D de usuário do lnstagram: 13359674731 

1031D de usuário do lnstagram: 29570460775 

1°"1D de usuário do lnstagram: 1215266817 

1051D de usuário do lnstagram: 7635690011 
1061D de usuário do lnstagram: 1753762704 

1071D de usuário do YouTube: UCYiM773ssvNMaBHvaWWeloQ 

108 1D de usuário do YouTube: UCY-8xcFw!Vuy6jmUD1DG1Rg 

10910 de usuário do YouTube: Ucq0sSSg_HEd4Y2g_pBMdL7w 

110 1D de usuário do YouTube: UC7qK1TCeLAr8qOedO-s39g 

1111D de usuário do YouTube: UceW2XVfsOkghlDuw6N7b_ag 

1121D de usuário do YouTube: UCmGyqollA_dCsle9wSGUtuw 

1131D de usuário do YouTube: UCdl5-0FkUC7sFCjqMlc4Sow 

1141D de usuário do YouTube: UCXHIVqy5OJJu5idlT2UP66Q 

1151D de usuário do YouTube: UC7tfOF-BAGCv4f91aaMv7pQ 

1161D de usuário do YouTube: UCXkUR5DQxclonn5nwFe4CjQ 
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News"117
, "Direto aos Fatos"118 e "Emerson Teixeira"119

; pelo que deverão 
ser expedidos ofícios nesse sentido à pessoa jurídica Google Brasil 
Internet Ltda., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3477, 18° 
andar, Itaim Bibi, São Paulo (SP); 

(57.5) expedição de mandados de busca e apreensão de objetos relacionados 
aos crimes em apuração, tais como documentos, comprovantes bancários, 
mídias, equipamentos de informática e aparelhos de telefonia celular, 
smartphones, tablets, etc., os quais deverão ser cumpridos nos endereços das 
pessoas físicas e jurídicas a seguir relacionados120 

(57.5.1) Rua Campos Bicudo nº 140, apartamento 181, Jardim Europa, 
São Paulo (SP), residência de Otavio Oscar Fak:houry; 

(57.5.2) SHIN QI 10 conjunto 9 casa, 33, Lago Norte, Brasília (DF), 
residência de Lufa Felipe Belmonte doa Santos; 

(57.5.3) Rua das Malvas nº 216, Cidade Jardim, São Paulo (SP), 
residência de Sergio Ferreira de Lima Junior; 

(57.5.4) Rua Estados Unidos nº 273, 2° andar, Jardim Europa, São Paulo 
(SP), sede da Inclutech Tecnologia da Informação Ltda., pessoa jurídica 
da qual Sergio Ferreira de Lima Junior é sócio-administrador; 

(57.5.5) Gabinete 403 do Anexo IV da Câmara dos Deputados, Brasília 
(DF); Rua Genésio Belisário de Moura s/nº, Petrópolis (RJ) e SQN 302, 
Bloco G, apartamento 403, Brasília (DF), local de trabalho e residências, 
respectivamente, do Deputado Federal Daniel Silveira; · 

(57.5.6) Rua Francisco Felippe Agosti nº 80, Bloco 04, conjunto 4, Vila 
Inglesa, São Paulo (SP), sede da Novo Brasil Empreendimentos Digitais 
Ltda., pessoa jurídica da qual Ernani Fernandes Barbosa Neto e Thais 
Raposo do Amaral Pinto Chaves são sócios; 

(57.5.7) Avenida Interlagos nº 257, Jardim Umuarama, São Paulo (SP), 
sede da Raposo Fernandes Marketing Digital Ltda., pessoa jurídica da 
qual Ernani Fernandes Barbosa Neto e Thais Raposo do Amaral Pinto 
Chaves são sócios; 

1171D de usuário do YouTube: UC4gLR_hw2zTb2kMcYzrEFQQ 

1181D de usuário do YouTube: UCbX9Oko67AoVp5CMtZzl_Fw 

1191D de usuário do YouTube: UCxRcxpaXa V5vav13jxp4EsQ 

12ºOs logradouros foram obtidos por intermédio da Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria Geral da 
República em bancos de dados públicos e conveniados. 
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(57.5.8) Estrada Padre José Kentenich nº 11, Parque das Árvores, Poços 
de Caldas (MG), sede da Alberto Junio da Silva ("Rede Pensa Brasil de 
Comunicação"), pessoa jurídica da qual Alberto Junio da Silva é 
responsável; 

(57.5.9) SHIS QI 19. conjunto 7, casa 19, Lago Sul, Brasília (DF), 
residência e local de trabalho, de fato, de Ailan Lopes doa Santos121

; 

(57.5.10) SCRN CR 502, bloco B, sala 202, Parte E-2, setor 68, Asa 
Norte, Brasília (DF), sede do Canal TI Produção de Vídeos e Cursos 
Ltda., ("Terça Livre"), pessoa jurídica da qual Allan Lopes dos Santos é 
sócio-administrador; 

(57.5.11) Rua Anhumas nº 298, casa 1, Santa Emília, Guarulhos (SP), 
residência e local de trabalho de Fernando Lisboa da Cnnceição; 

{57.5.12) Rua Bilar Outra nº 583, Boca da Mata, Imperatriz (MA), 
residência e local de trabalho de Valter Cesar Silva Oliveira; 

(57.5.13) Rua Moscou nº 254, Santa Regina, Camboriú (SC) e Rua José 
Galletti nº 190, Parque São Jorge, Marília (SP), domicílios de Adilson 
Nelson Dini; 

(57.5.14) Rua Egydio Pilotto nº 421, Uberaba, Curitiba (PR), sede da 
T arget J ournal Comunicação Ltda. ( Gazeta São José dos Pinhais), pessoa 
jurídica da qual Oswaldo Bustaquio Filho, é sócio-administrador; 

{57.5.15) Avenida Pastor Martin Luther King Jr. nº 4676, Bloco 10, 
apartamento 102, Rio de Janeiro (RJ) e Rua Sete de Setembro nº 3242, 
Centro, São Carlos (SP), domicílios de Sara Fernanda Giromini; 

(57.5.16) Rua Acre nº 155, Jardim Claudia Prado, São Simão (SP), 
residência e local de trabalho de Marcelo Frazã.o de Almeida; 

(57.5.17) Rua Nova dos Portugueses nº 390, Chora Menino, São Paulo 
(SP), sede da Camila Abdo Leite d.o Amaral Calvo ("Produções 
Jornalísticas e Assessoria de Imprensa"), pessoa jurídica da qual Camila 
Abdo Leite do Amaral Calvo é responsável; 

(57.5.18) QNL 4 Bloco I Taguatinga Norte, casa 2, Brasília 
residência e local de trabalho de Bmerson Teixeira de Andrade; 

121OLIVEIRA, Germano, A mansão de Allan. ~ :8, 31 jan. 2020. Disponível em: <https://mpf.link/033 > Acesso 
em: 22 mai. 2020. O conjunto foi descoberto por meio de busca na aplicação de internet Google Maps. Cf. informação 
disponível em: <https:/ /mpf.link/d60e6> Acesso em: 22 mai. 2020. 
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(57.5.19) tenda montada ao lado da Esplanada dos Ministérios, Bloco T, 
Edifício Sede do Ministério da Justiça, Brasília (DF), acampamento do 
movimento ~00 do Brasil"; 

{57.5.20) logradouros das residências e locais de trabalho dos 
administradores dos canais "Universo'" e "Foco do Brasil", no YouTube, 
bem como dos responsave1s pelos perfis •@focodobrasil" e 
•@folbadobrasil", no lnstagram, a serem identificados pela autoridade 
policial, nos termos do item 57.2; 

(57.6) afastamento do sigilo dos dados postais, telemáticos e das 
comunicações telefônicas armazenados nos envelopes, computadores e 
aparelhos de telefones celulares eventualmente apreendidos durante as buscas; 

(57.7) quebra dos sigilos bancários das pessoas físicas e jurídicas abaixo 
relacionadas, no período compreendido entre 19 de abril de 2019, dia do 
Exército, marco mais remoto que se pode cogitar do início de eventual 
concertação para organizar os atos antidemocráticos em apuração, e 3 de maio 
de 2020, data da manifestação imediatamente seguinte à que aconteceu 
durante a celebração daquela efeméride neste ano, com o consequente 
fornecimento, pelas instituições financeiras, de todas as informações 
pertinentes, inclusive documentos-suporte das transações realizadas, como, 
por exemplo, fichas de caixa, comprovantes de saques, de depósito, de 
transferência, cheques, etc. 

(57.7.1) Otavio Oscar Fakhoury, CPF 112.009.508-52; 

(57.7.2) Lufa Felipe Belmonte dos Santos, CPF 115.520.501A9; 

(57.7.3) Sergio Ferreira de Lúna.Junior, CPF 081.884.647-08; 

(57.7.4) Indutech Temologia da Informação Ltda., CNPJ 
14.310.026/0001-40; 

(57.7.5) Daniel Lúcio da Silveira, CPF 057.009.237-00; 

{57.7.6) Geraldo Jónio do Amara), CPF 075.540.496-31; 

(57.7.7) Otoni Moura de Paula Junior, CPF 072.178.777-09; 

(57.7.8) Caroline Rodrigues de Toni, CPF 058.583.929-89; 

(57.7.9) Carla Zambelli Salgado, CPF 013.355.946-71; 

(57.7.10) Arolde de Oliveira, CPF 016.167.062-87; 
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(61.7.11) AlessandradaSilvaRibeiro, CPF 798.755.649-15; 

(57.7.12) Beatm;KidsTorrentsdeSordi, CPF 385.677.921-34; 

(57.7.13) Bliéser Girão Monteiro Filho, CPF 453.123.467 -72; 

(57.7.14) José Guilherme Negrão Peixoto, CPF 044.349.568-84; 

(57.7.15) AlineSleutjea, CPF 005.063.429-13; 

(57.7.16) Bvandro de Araújo Paula. CPF 048.731.251-11; 

(57.7.17) Movimento Avança Brasil (Instituto Acorda Brasil), CNPJ 
23.620.564/0001-22; 

(57.7.18) Movimento Conservador (Instituto Conservador), CNPJ 
32.931.580/0001-27; 

(57.7.19) Movimento NasRuas (Associação Brasil NasRuas), CNPJ 
28.818.354/0001-67; 

(57.7.20) Brnani Fernandes Barbosa Neto, CPF 007.668.421-00; 

(57.7.21) 1bais Raposo do Amaral Pinto Chaves, CPF 179.984.588-52; 

(57.7.22) Novo Brasil Empreendimentos Digitais Ltda., CNPJ 
28.573.979/0001-06, pessoa jurídica da qual Bmani Fernandes Barbosa 
Neto e 1bais Raposo do Amaral Pinto Chaves são sócios; 

(57.7.23) Raposo Fernandes Marketing Digital Ltda., CNPJ 
20.010.215/0001-09, pessoa jurídica da qual Ernani Fernandes Barbosa 
Neto e Thais Raposo do Amaral Pinto Chaves são sócios; 

(57.7.24) AlbertoJunio da Silva, CPF 039.572.126-18; 

(57.7.25) Alberto Junio da Silva ("Rede Pensa Brasil de Comunicação"), 
CNPJ 26.649.468/0001-03, pessoa jurídica da qual Alberto Junio da 
Silva é responsável; 

(57.7.26) Al1an Lopes dos Santos, CPF 099.006.807-23; 

(57.7.27) Canal Tl Produção de Vídeos e Cursos Ltda., ("Terça Livre"), 
CNPJ 30.887.370/0001-53, pessoa jurídica da qual Allan Lopes dos 
Santos é sócio-administrador; 

(57.7.28) Fernando Lisboa da Conceição, CPF 316.237.308-56; 
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{57.7.29) Valter Cesar Silva Oliveira, CPF 932.337.523,34; 

{57.7.30) Adilson Nelson Dini, CPF 110.567.238,74; 

{57.7.31) Oswaldo Bustaquio Filho, CPF 024.572.289,05; 

(57.7.32) Sara Fernanda Giromini, CPF 416.982.998,00; 

(57.7.33) Marcelo Fruão de AJmeida, CPF 091.526.418,80; 

(57.7.34) Camila Abdo Leite do Amaral Calvo, CPF 331.776.078,85; 

(57.7.35) Camila Abdo Leite do Amaral Calvo ("Produções Jornalísticas 
e Assessoria de Imprensa"), CNPJ 31.060.542/0001,83, pessoa jurídica 
da qual Camila Abdo Leite do Amaral Calvo é responsável; 

{57.7.36) Bmerson TemiradeAndrade, CPF 666.516.461,68; 

{57.7.37) administradores dos canais "Universo" e '"Foco do Brasil", no 
Y ou T ube, bem como dos responsáveis pelos perfis •@focodobrasil" e 
•@folbadobrasil", no lnstagram, a serem identificados pela autoridade 
policial, nos termos do item 57.2. 

(57.8) comunicação ao Banco Central do Brasil para que 

(57.8.1) efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro 
Nacional (CCS) com o intuito de comunicar exclusivamente às 
instituições financeiras com as quais o investigado tem ou teve 
relacionamentos no período de quebra do sigilo bancário, acelerando, 
assim, a obtenção dos dados junto a tais entidades; 

(57.8.2) encaminhe em até 10 dias, observando o modelo de leiaute e a 
forma de validação e transmissão previstos no endereço eletrônico 
<https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br> todos os relacionamentos do 
investigado obtidos na CCS, tais como contas correntes, contas de 
poupança e outros tipos de contas (inclusive nos casos em que os 
investigados apareçam como co,titulares, representantes, responsáveis ou 
procuradores), bem como as aplicações financeiras, informações 
referentes a cartões de crédito e outros produtos existentes junto às 
instituições financeiras; 

(57.8.3) comunique imediatamente às instituições financeiras o teor da 
decisão judicial de forma que os dados bancários do investigado, bem 
como os dados cadastrais das contas relacionadas, sejam enviados à 
Procuradoria Geral da República, no prazo de 30 dias, no modelo de 
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leiaute estabelecido pelo Banco Central do Brasil na Carta Circular nº 
3454, de 14.6.2010 e forma de validação e transmissão descritos no 
arquivo MI 001 , Leiaute de Sigilo Bancário"", disponível no endereço 
eletrônico <https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br>; 

(57.8.4) informe às instituições financeiras que o campo "Número do 
Caso" seja preenchido com a seguinte referência: 001-MPF-004683-65 e 
que os dados bancários sejam submetidos ao programa "Validador 
Bancário MPF" e transmitidos por meio do programa "Transmissor 
Bancário MPF", ambos disponíveis no endereço eletrônico 
<https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br>, de modo a viabilizar a análise dos 
registros bancários pelo Sistema de Movimentação Bancária , 
SIMBA/ ASSPA,PGR, o qual vem sendo utilizado em todas as 
instâncias do Poder Judiciário, inclusive no Supremo; 

(57.8.5) informe às instituições financeiras que os cadastros das contas 
investigadas ( cadastro de abertura de conta, cartão de autógrafos, 
documentos apresentados pelo correntista, etc) deverão ser enviados à 
Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria,Geral da 
República, localizada no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 2, 
Lote 9, cobertura, Brasília (DF); 

(57.9) autorização para cobrar diretamente dos bancos o cumprimento da 
decisão de Vossa Excelência, nos exatos termos em que proferida, solicitando 
o encaminhamento dos documentos suporte das transações financeiras 
realizadas no período de quebra do sigilo bancário, bem como aqueles 
relacionados a cadastros e análise de "compliance"; 

(57.10) quebra dos sigilos financeiros, no período compreendido entre 19 de 
abril de 2019, dia do Exército, marco mais remoto que se pode cogitar do 
início de eventual concertação para organizar os atos antidemocráticos em 
apuração, e 3 de maio de 2020, data da manifestação imediatamente seguinte 
à que aconteceu durante a celebração daquela efeméride neste ano, das 
pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas 

(57.7.11) Otavio Oscar Fakhoury, CPF 112.009.508,52; 

(57.7.12) Lufa Felipe Belmonte dos Santos, CPF 115.520.501'49; 

(57.7.13) Sergio Ferreira de Lima Junior, CPF 081.884.647 ,08; 

(57.7.14) Indutech Tecnologia da Informação Ltda., ,CNPJ 
14.310.026/0001,40; 

(57.7.15) DanidLúcio da Silveira, CPF 057.009.237,00; 
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(57.7.16) Geraldo Jónio do Amaral, CPF 075.540.496-31; 

(57.7.17) Otoni Moura d.e PaulaJunior, CPF 072.178.777-09; 

(57.7.18) Caroline Rodrigues d.e Toni, CPF 058.583.929-89; 

(57.7.19) CarlaZambelliSalgado, CPF 013.355.946-71; 

(57.7.20) Arold.e d.e Oliveira, CPF 016.167.062-87; 

(61.7.21) Aleasandra da Silva Ribeiro, CPF 798.755.649-15; 

(57.7.22) Beauú Kicis Torrenta d.e Sordi, CPF 385.677.921-34; 

(57.7.23) Bliéser Girão Monteiro Filho, CPF 453.123.467-72; 

(57.7.24) José Guilherme Negrão Peixoto, CPF 044.349.568-84; 

(57.7.25) Aline Sleutjes, CPF 005.063.429-13; 

(57.7.26) Bvandro d.e Araújo Paula, CPF 048.731.251-11; 

(57.7.27) Movimento Avança Brasil (Instituto Acorda Brasil), CNPJ 
23.620.564/0001-22; 

(57.7.28) Movimento Conservador (Instituto Conservador),. CNPJ 
32.931.580/0001-27; 

(57.7.29) Movimento NasRuas (Associação Brasil NasRuas), CNPJ 
28.818.354/0001-67; 

(57.7.30) Brnani Fernandes Barbosa Neto, CPF 007.668.421-00; 

(57.7.31) 1hais Raposo do Amaral Pinto Chaves, CPF 179.984.588-52; 

(57.7.32) Novo Brasil Empreendimentos Digitais Ltda., CNPJ 
28.573.979/0001-06, pessoa jurídica da qual Brnani Fernandes Barbosa 
Neto e 1hais Raposo do Amaral Pinto Chaves são sócios; 

(57.7.33) Raposo Fernandes Marketing Digital Ltda., CNPJ 
20.010.215/0001-09, pessoa jurídica da qual Ernani Fernandes Barbosa 
Neto e Thais Raposo do Amaral Pinto Chaves são sócios; 

(57.7.34) AlbertoJunio da Silva, CPF 039.572.126-18; 
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(57.7.35) Alberto Junio da Silva ("Rede Pensa Brasil de Comunicação"), 
CNPJ 26.649.468/0001-03, pessoa jurídica da qual Alberto Junio da 
Silva é responsável; 

(57.7.36) Allan Lopes d.os Santos, CPF 099.006.807-23; 

(57.7.37) Canal Tl Produção de Vídeos e Cursos Ltda., ("Terça Livre"), 
CNPJ 30.887.370/0001-53, pessoa jurídica da qual Allan Lopes dos 
Santos é sócio-administrador; 

(57.7.38) Fernando Lisboa da Conceição, CPF 316.237.308-56; 

(57.7.39) Valter Cesar Silva Oliveira, CPF 932.337.523-34; 

(57.7.40) Adilson Nelson Dini, CPF 110.567.238-74; 

(57.7.41) Oswaldo Bustaquio Filho, CPF 024.572.289-05; 

(57.7.42) Sara Fernanda Giromini, CPF 416.982.998-00; 

(57.7.43) Marcelo F~ de Almeida, CPF 091.526.418-80; 

(57.7.44) Camila Abd.o Leite do Amaral Calvo, CPF 331.776.078-85; 

(57.7.45) Camila Abdo Leite do Amaral Calvo ("Produções Jornalísticas 
e Assessoria de Imprensa"), CNPJ 31.060.542/0001-83, pessoa jurídica 
da qual Camila Abd.o Leite do Amaral Calvo é responsável; 

(57.7.46) Bmerson Teixeira de Andrade, CPF 666.516.461-68; 

(57.7.47) administradores dos canais "Universo• e "Foco do Brasil•, no 
YouTube, bem como dos responsáveis pelos perfis •@focodobrasil• e 
•@folhadobrasil", no Instagram, a serem identificados pela autoridade 
policial, nos termos do item 57.2; 

(57.11) compartilhamento dos dados provenientes das quebras dos sigilos 
bancários e financeiros com a Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação, 
unidade de Inteligência Fiscal da Receita Federal, como forma de reforçar a 
análise dos dados econômicos, financeiros e fiscais; 

(57.12) permissão para que a Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação 
elabore relatórios consubstanciados em relação às pessoas físicas e jurídicas 

atingidas pelas quebras, valendo-se para tal de todos os dados existentes na,· 
bases de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de 
outras a que tenha acesso em função de convênios; 

1 
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(57.13) extensão das quebras às pessoas físicas e jurídicas vinculadas às 
originalmente atingidas e que tenham participado diretamente de transações 
econômicas, financeiras e patrimoniais suspeitas com as últimas, como forma 
de possibilitar o perfeito entendimento do ato praticado bem como sua 
extensão e relevância para o processo investigativo; 

(57.14) permissão para que os dados obtidos a partir das quebras sejam 
utilizados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em procedimentos 
administrativos próprios, nos casos em que não houver prejuízo para a 
manutenção do sigilo desta investigação; 

(57.15) outras diligências que a autoridade policial entender pertinentes. 

62 O órgão preconiza, por fim, a formação de autos próprios, a serem envelopados, 
lacrados e apensados aos autos deste inquérito, para receber a documentação pertinente a 
cada uma das medidas cautelares requeridas assentando-se a manutenção do sigilo 
quanto ao público em geral. 

Brasília, 26 de maio de 2020. 
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INQUÉRITO N. 4828/DF 

163368/20/MINIST!iRIO PúBLICO FEDERAL/PGR/HJ 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

REQUERENTE 

REQUERIDO 

RELATOR 

Sob sigilo 
Sob sigilo 
Ministro Alexandre de Moraes 

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, 

1 No item 57.5 de nossa petição do dia de ontem, protocolada sob o nº 161128, o 
Ministério Público Federal apontou endereços nos quais deverão ser cumpridos diversos 
mandados de busca e apreensão cuja expedição foi pleiteada pelo órgão. 

2 Pode ocorrer, no entanto, que alguns destes logradouros, obtidos em bancos de 
dados da Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria~Geral da República, estejam 
defasados, por falta de atualização por parte dos envolvidos. 

3 Tendo isso em conta, uma vez determinados por Vossa Excelência, este órgão 
requer seja a autoridade policial autorizada a redirecionar os varejamentos e as retenções a 
logradouros alternativos de que eventualmente tenha conhecimento, no intuito de não 
frustrar as diligências. 

Brasília, 27 de maio de 2020. 

HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS 
Vice~Procurador-Geral da República 
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Inquérito 4828 

TERMO DE CONCLUSÃO 

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

Brasília, 27 de maio de 2020. 

-exa.ndre de Moraes 

~-
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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 

Trata-se de inquérito instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da 

República com o objetivo de apurar os fatos ocorridos em 19 de abril de 

2020, e seus antecedentes, nos termos da Lei 7.170/83. 

Deferidas as diligências iniciais requeridas, manifesta-se na data de 

hoje (Petição STF nº 37267 /2020) nos seguintes termos: 

"A possibilidade de que o exercício das liberdades 

constitucionais de manifestação do pensamento e de reunião 

possa transbordar ao alcance do dispositivo constitucional que 

veda a formação de associações de caráter paramilitar, a 

Procuradoria-Geral da República acionou o que impõe a 

repressão penal e a ação de grupos armados, civis ou militares, 

contra a ordem imposta na Lei Maior e o Estado democrático, 

pedindo a abertura de inquérito para verificação de eventual 

cometimento de delitos previstos na Lei nº 7.170/1983. 

A ligação de parlamentares federais com esses 

movimentos organizados com natureza e propósitos não 

suficientemente esclarecidos deu causa a que a instauração do 

expediente passasse pela atuação do Supremo Tribunal Federal, 

nos termos do art. 102, inciso I, alínea "b", da Constituição da 

República. 

( ... ) 
Primeiramente, como as manifestações tem-se 

apresentado com uma infraestrutura mínima ( carros de som e 

peças de propaganda mais profissionais qual grandes 

bandeiras, grandes faixas e outras peças não amadoras) é 

necessário que se verifique como se opera a disponibilização 

desses meios. É importante que se identifique quem executa os 

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 3A51-5DA6-1710-381 C e senha 841 B-B450-FDCE-ESD0 



INQ 4828 / DF 

contatos com as empresas fornecedoras de carros de som e 

outros aparatos, acaso existentes. 

Em segundo lugar, interessa verificar-se a procedência dos 

recursos que financiam as aquisições, locações e eventualmente 

viagens e alimentação de manifestantes. 

Em terceiro lugar, é mister identificar de onde partem as 

propostas de manifestações e como elas são propagadas ao seu 

público-alvo. 

( ... ) 
Segundo reportagem investigativa da revista "Crusoé", há 

uma rede articulada de influenciadores digitais catalizando a 

propagação de mensagens a simpatizantes de bandeiras 

comuns ao governo e a correntes de pensamento com matiz 

autoritária. 

( ... ) 
Perfis anônimos propagam desinformações nas redes 

sociais, repassando-as por meio de textos escritos, fotos ou links 

para artigos online, ou ainda, levantando-se hiperligações e 

palavras-chaves ou termos antecedidos pelo sinal cerquilha (#) 

associados às informações, aos tópicos ou às discussões em 

questão. 

( ... ) 
Do rápido alastramento destas cascatas resulta a 

impressão de que a mobilização em favor de uma ruptura 

institucional tem, mesmo sem o respaldo comprovado da 

opinião pública, o apoio da população. 

( ... ) 
As chamadas redes sociais não são apenas espaço de 

liberdade de expressão. Os usuários das redes sociais com 

muitos seguidores podem auferir renda das próprias 

plataformas a partir do volume de tráfego que geram, a 

quantidade de seguidores que arrebanham, o universo de 

pessoas que alcançam com suas mensagens, a sua capacidade 

de influenciar seus seguidores. 

( ... ) 
O dinheiro advém de um programa de parceria que 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
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envolve receita de publicidade decorrente da veiculação de 

anúncios gráficos, de sobreposição e em vídeo, provenientes de 

empresas e órgãos públicos; de valores advindos de assinaturas 

dos canais; da compra de produtos oficiais divulgados nas 

páginas de exibição; da aquisição, pelos usuários, de destaque 

no chat das transmissões ao vivo e até mesmo de uma parcela 

da taxa de serviço de assinatura paga de streaming livre de 

propagandas. 

( ... ) 

Após essas considerações, conclui que: 

Como se pode verificar, no ecossistema de redes sociais e 

propagação de ideias de mobilização social e realização de 

manifestações ostensivas nas ruas, há participação de 

parlamentares tanto na expressão e formulação de mensagens, 

quanto na sua propagação e visibilidade, quanto no convívio e 

financiamento de profissionais na área. 

Na parte visível de toda essa organização há militantes, há 

políticos, há organização, há recursos financeiros. Há também 

direitos. Todavia, potencialmente pode haver abusos e crimes 

que precisam ser apurados a partir do esclarecimento do modo 

de funcionamento estruturado e economicamente rentável de 

uma escalada de organização e agrupamento com pretensões 

aparentes de execução de ações contra a ordem constitucional e 

o Estado Democrático e provocação das Forças Armadas ao 

descumprimento de sua missão constitucional. 

Os frequentes entrelaçamentos dos membros de cada um 

dos núcleos descritos acima indiciam a potencial existência de 

uma rede integralmente estruturada de comunicação virtual 

voltada tanto à sectarização da política quanto à 
desestabilização do regime democrático para auferir ganhos 

econômicos diretos e políticos indiretos. Nesse entrelaçamento 

formam-se complexas relações de poder por cooperação, 

dependência e dominação. Estes mesmos relacionamentos 

denotam, igualmente, um alinhamento consciente entre os 

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 3A51-5DA6-1710-381 C e senha 8418-8450-FDCE-ESDO 
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componentes dos grupamentos direcionado à realização de 

ações potencialmente típicas, independentemente da existência 

de um acordo propriamente dito para esse fim. 

Para sustentar a existência destas práticas concertadas, 

entretanto, é necessário provar um nexo de causalidade entre o 

fenômeno e a atuação dos agentes que dele participam. Isso se 

faz necessário porque o paralelismo é caracterizado por um 

conjunto de atuações em princípio neutras, suscetíveis de serem 

interpretadas num sentido tanto favorável como desfavorável. 

Surge, portanto, de extrema importância a avaliação dos fatos 

caracterizadores de condutas tidas como ilegais, sob o aspecto 

penal, para se ter a certeza de que se tratam de práticas 

criminosas, reprimíveis pelo direito. 

Da sucessão dos fatos aqui narrados e da observação dos 

acontecimentos, só há como inferir que os envolvidos não 

praticaram condutas lesivas ao livre exercício das casas 

legislativas e deste próprio Tribunal por meio de providências 

cautelares, entre outras diligências a serem implementadas pela 

autoridade policial. 

Ao final requereu as diligências devidamente individualizadas no 

item "61" da manifestação, consistentes em: identificação de bens 

utilizados nas manifestações, requisição de dados cadastrais e 

preservação de conteúdo de canais nas redes sociais e seus 

administradores, expedição de mandados de busca e apreensão 

relacionados aos crimes em apuração; afastamento de sigilo de dados 

postais, telemáticas e das comunicações telefônicas; quebra de sigilo 

bancários de pessoas físicas e jurídicas. 

É o breve relato. 

DECIDO. 

Os indícios apresentados na manifestação apresentada pela 

Procuradoria-Geral da República confirmam a real possibilidade de 

existência de uma associação criminosa, como salientado pelo Ministério 

Publico ao apontar que "pode haver abusos e crimes que precisam ser apurados 
a partir do esclarecimento do modo de funcionamento estruturado e 

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 3A51-5DA6-1710-381 C e senha 841 B-B450-FDCE-ESD0 
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economicamente rentável de uma escala de organização e agrupamento com 
pretensões aparentes de execução de ações contra a ordem constitucional e o 
Estado Democrático e provocação das Forças Armadas ao descumprimento de sua 

missão constitucional". 
A Procuradoria Geral da República aponta, detalhadamente, a 

existência de vários núcleos nessa associação - "organizadores e 

movimentos" (item III), "influenciadores digitais e hashtags" (item IV), 

"monetização" (item V) e "conexão com parlamentares" (item VI) - e 

conclui que "no ecossistema de redes sociais e propagação de ideias de 
mobilização social e realização de manifestação ostensivas nas ruas, há 

participação de parlamentares tanto na expressão e formulação de mensagens, 
quanto na sua propagação e visibilidade, quanto no convício e financiamento de 

profissionais da área". 
As provas apresentadas pela Procuradoria Geral indicam uma "rede 

estruturada de comunicação virtual voltada tanto à sectarização da política 
quanto à desestabilização do regime democrático para auferir ganhos econômicos 
diretos e políticos indiretos. Nesse entrelaçamento formam-se complexas relações 

de poder por cooperação, dependência e dominação. Estes mesmos 
relacionamentos denotam, igualmente, um alinhamento consciente entre os 
componentes dos grupamentos direcionado à realização de ações potencialmente 
típicas, independentemente da existência de um acordo propriamente dito para 
esse fim". 

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, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 

Primeira Turma, DJ, 24-6-1994), pois como ensinado por DUGUIT: 

"a norma de direito, por um lado, impõe a todos o 

respeito aos direitos de cada um, e em contrapartida, determina 

uma limitação sobre os direitos individuais, para assegurar a 

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 3A51-5DA6-1710-381 C e senha 841 B-B450-FDCE-ESD0 
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proteção aos direitos gerais" (Fundamentos do direito. São Paulo: 

Ícone Editora, 1996, p. 11 ss). 

A proclamação dos direitos individuais nasceu para reduzir a ação 

do Estado aos limites impostos pela Constituição, sem, contudo 

desconhecer a obrigatoriedade das condutas individuais operarem dentro 
dos limites impostos pelo direito, conforme salientado por QUIROGA LAVIÉ 

(Derecho constitucional. Buenos Aires: Depalma, 1993. p. 123 ss). 

Os direitos e garantias individuais, consequentemente, não são 

absolutos e ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais 

direitos igualmente consagrados pela Carta Magna ( Princípio da 
relatividade ou convivência das liberdades públicas) e, quando houver conflito 

entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete deve 

utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização, de forma 

a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício 

total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional 

do âmbito de alcance de cada qual (contradição dos princípios), sempre em 

busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto 

constitucional com sua finalidade precípua. 

A própria Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, 

expressamente, em seu art. 29 afirma tanto a finalidade, quanto a 

relatividade dos direitos individuais: 

"toda pessoa tem deveres com a comunidade, posto que 

somente nela pode-se desenvolver livre e plenamente sua 

personalidade. No exercício de seus direitos e no desfrute de 

suas liberdades todas as pessoas estarão sujeitas às limitações 

estabelecidas pela lei com a única finalidade de assegurar o 

respeito dos direitos e liberdades dos demais, e de satisfazer as 

justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de 

uma sociedade democrática. Estes direitos e liberdades não 

podem, em nenhum caso, serem exercidos em oposição com os 

propósitos e princípios das Nações Unidas. Nada na presente 

Declaração poderá ser interpretado no sentido de conferir 

direito algum ao Estado, a um grupo ou uma pessoa, para 

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 3A51-5DA6-1710-381 C e senha 841 B-B450-FDCE-E5D0 
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empreender e desenvolver atividades ou realizar atos tendentes 

a supressão de qualquer dos direitos e liberdades proclamados 

nessa Declaração". 

Não há dúvidas, portanto, que a inviolabilidade domiciliar constitui 

uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma 

Sociedade civilizada, pois engloba a tutela da intimidade, da vida 

privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego 

e tranquilidade, inclusive do local onde se exerce a profissão ou a 

atividade, desde que constitua ambiente fechado ou de acesso restrito ao 

público (HC n Q 82.788/RJ, 2ª T, Rei. Min. CELSO DE MELLO); porém 

esse fundamental direito não se reveste de caráter absoluto (RHC 117159, 

1 ª T, Rei. Min. LUIZ FUX) e não deve ser transformado em garantia de 

impunidade de crimes, que, eventualmente, em seu interior se pratiquem 

ou que possibilitem o armazenamento de dados probatórios necessários 

para a investigação (RT 74/88, 84/302); podendo ser, excepcionalmente, 

afastado durante a persecução penal do Estado, desde que presentes as 

hipóteses constitucionais e os requisitos legais (RE 603.616/RO, 

Repercussão Geral, Pleno, Rei. Min. GILMAR MENDES; HC 93.050-6/RJ, 

2ª T, Rei. Min. CELSO DE MELLO; HC 97567, 2ª T, Rei. Min. ELLEN 

GRACIE). 

Na espécie, estão presentes os requisitos do artigo 240 do Código de 

Processo Penal, para a ordem judicial de busca e apreensão no domicílio 

pessoal e profissional, pois devidamente motivada em fundadas razões 

que, alicerçadas em indícios de autoria e materialidade criminosas, 

sinalizam a necessidade da medida para colher elementos de prova 

relacionados à prática de infrações penais. 

A solicitação está circunscrita a pessoas físicas vinculadas aos fatos 

investigados e os locais da busca estão devidamente indicados, 

limitando-se aos endereços residenciais e profissionais dos supostos 

envolvidos. Nesse cenário, tenho por atendidos os pressupostos 

necessários ao afastamento da garantia constitucional da inviolabilidade 

do domicílio, encontrando-se justificada a ação invasiva na procura de 

outras provas das condutas ora postas sob suspeita. 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
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Ressalte-se, também, que toda essa estrutura, aparentemente, estaria 

sendo financiada por empresários que, conforme os indícios apresentados 

atuariam de maneira velada fornecendo recursos - das mais variadas 

formas -, para os integrantes dessa organização. 

A necessidade de fiel observância aos requisitos constitucionais e 

legais é obrigatória para o afastamento da garantia constitucional (HC 

93.050-6/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 10-6-

2008; HC 84758, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 16-06-

2006; HC 85.088/ES, Rel. Min. Ellen Grade, Segunda Turma, DJ 30-9-2005; 

AI 655298 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 

04/09/2007; MS 25812 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ 23/02/2006AI 

541265 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 

04/10/2005; Inq. 899-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, D] 23-9-1994; MS 

21.729-4/DF, Rel. Min. Presidente Sepúlveda Pertence, DJ, 13-8-1993), pois, 

como bem salientado por MIRKINE-GUETZÉVITCH: 

"encontra-se aí a garantia essencial das liberdades 

individuais; sua limitação não é possível senão em virtude da 

lei" (As novas tendências do direito constitucional. São Paulo: 

Campanha Editora Nacional, 1933. p. 77). 

Igualmente, nesse contexto, nos termos da LC 105/01 e sempre em 

caráter de absoluta excepcionalidade, é possível o afastamento dos sigilos 

bancários e fiscais dos investigados, pois existentes fundados elementos 

de suspeita que se apoiem em indícios idôneos, reveladores de possível 

autoria de prática delituosa por parte daquele que sofre a investigação e 

estiverem presentes os seguintes requisitos, como tive oportunidade de 

destacar em voto proferido no MS 25940/DF (PLENÁRIO 26/04/2018): 

(a) autorização judicial; 

(b) indispensabilidade dos dados constantes em 

determinada instituição financeira, Receita Federal ou Fazendas 

Públicas; 

(c) individualização dos investigados e do objeto da 
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investigação; 

(d) obrigatoriedade da manutenção do sigilo em 

relação às pessoas estranhas à causa; 

(e) utilização de dados obtidos somente pa:ra a 

investigação que lhe deu causa, salvo nova autorização 

judicial. 

Em razão de todo o exposto, nos termos do artigo 21 do RISTF, 

DEFIRO INTEGRALMENTE AS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS, nos 

termos requeridos na petição: 

"(57.1) identificação, pela autoridade policial, dos 

locatários de caminhões e trios elétricos presentes nos atos 

antidemocráticos ocorridos em frente ao Quartel-General do 

Exército e à Praça dos Três Poderes nos dias 19 de março e 3 de 

maio de 2020, respectivamente, bem como do nome da pessoa 

beneficiária do financiamento coletivo de ID 1015312 no site 

"Vakinha"fll[ll[ll[llfll: 
(57.2) requisição dos dados cadastrais dos administradores 

dos canais "Universo"[2][2][2][2][2] e "Foco do Brasil"[3][3][3] 

QlQl., no YouTube, bem como dos responsáveis pelos perfis 

"@focodobrasil" e "@folhadobrasil"[4][4][4][4][4]. no 

Instagram; 

(57.3) preservação e a retenção, pela autoridade policial, 

dos tuítes citados nas notas de rodapé de nº 61 a 73, 

acompanhados dos dados dos respectivos usuários (nome, e

mail, datas de nascimento, telefones etc.), endereços I.P. da 

conexão e endereços MAC da placa de rede da estação 

utilizados e registros ("logs") de acesso à aplicação de internet 

dos dias das postagens, pelo que deverá ser expedido ofício 

requisitório à pessoa jmjdica Twitter Brasil Rede de 

Informação Ltda., com sede na Rua Professor Atilio Innocenti 

nº 642, 9º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo (SP); 

(57.4) requisição de informações (país, tipo de empresa, 

detalhes de contato e a identificação fiscal etc.), relatórios 

financeiros e de pagamentos efetuados 

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 3A51-5DA6-1710-381 C e senha 841 B-8450-FDCE-ESD0 

9 



INQ 4828 / DF 

(57.4.1) no Estúdio de Criação (anúncios in-stream, 

assinatura de fãs, conteúdo de marca ou grupos de assinatura) 

ou pelo "Audience Network" do Facebook às contas 

cadastradas no gerenciador de monetização associadas às 

páginas "Folha Política"l5][5][5]15]15), "Foco do Brasil"l6][6]I6] 

Ifil[fil "Alberto Silva"l7]I7]I7]I7]I7] "Terça Livre"I8]I8]I8]I8]I8), 

"Vlog do Lisboa"[9]19]I9]I9]I9], "Roberto Boni""[10]I10)[10]I10] 

llill, "Nação Patriota"[11]I11]I11]I11]I11), "Ravox Brasil"[12]I12] 

[12]I12]I12], "Oswaldo Eustáquio"[13][13][13][13][13], "Sara 

Winter"[14][14][14][14][14], "Marcelo Frazão (Dr Marcelo 

Frazão)", "Marcelo Frazão (Dr Marcelo Frazão II)", "Marcelo 

Frazão (Dr Marcelo Frazão III)", "Marcelo Frazão (Dr Marcelo 

Frazão)[15)[15)[15]I15)[15], "Camila Abdo Calvo", "Camila 

Abdo" e "Ca Abdo"[16][16)[16)[16)[16]: pelo que deverão ser 

expedidos ofícios nesse sentido à pessoa jurídica Facebook 
Serviços Online Ltda., com sede na Rua Leopoldo Couto de 

Magalhães Junior nº 700, 5º andar, Itaim Bibi, São Paulo (SP); 

(57.4.2) às contas cadastradas no gerenciador de negócios 

do Instagram associadas aos perfis "@focodobrasil" e 

"@folhadobrasil"[17][17][17][17][17] "@albertosilvabr"[18][18] 

[18][18][18] "@tercalivre''n9)[19][19)[19][19], "@vlogdolisboa" e 

"@v logdolisboavideos" 120] [20) [20] 120] [20], 

"®nacaopatriotaofic"[21][21]l21][21][21], "@ravoxbrasil"[22][22] 

122][22][22], "@eustaquio_oswaldo"[23)[23][23][23][23], 

"@_sarawinter" [24) [24)[24) [24] [24), "@drfrazaomarcelo"[25)[25] 

[25)[25][25] e "@caabdo"[26)[26][26][26)[26]; pelo que deverão 

ser expedidos ofícios nesse sentido à pessoa jurídica Facebook 
Serviços Online Ltda., com sede na Rua Leopoldo Couto de 

Magalhães Junior nº 700, 5º andar, Itaim Bibi, São Paulo (SP); 

(57.4.3) pelo YouTube às contas do Google AdSense 

associadas aos canais "Folha Política"[27][27][27][27][27], 

"Foco do Brasil"[28)[28)[28)[28][28] "O Giro de Notícias"[29] 

[29)[29]I29]I29] "Terça Livre"[30)[30][30][30][30), "Vlog do 

Lisboa"[31][31][31][31][31], "Universo"[32][32][32][32][32], 

"Nação Patriota"[33][33][33]I33)[33), "Ravox Brasil"[34)[34][34] 

[34]134), "Oswaldo Eustáquio"[35)[35][35)[35)[35), "Sara 
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Winter"[36][36][36][36][36], "TV Direta News"[37][37][37][37] 

UZI, "Direto aos Fatos"[38][38][38][38][38] e "Emerson 

Teixeira"[39][39][39][39][39]; pelo que deverão ser expedidos 

ofícios nesse sentido à pessoa jurídica Google Brasil Internet 
Ltda., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3477, 18º 

andar, Itaim Bibi, São Paulo (SP); 

(57.5) expedição de mandados de busca e apreensão de 

objetos relacionados aos crimes em apuração, tais como 

documentos, comprovantes bancários, mídias, equipamentos de 

informática e aparelhos de telefonia celular, smartphones, tablets, 

etc., os quais deverão ser cumpridos nos endereços das pessoas 

físicas e jurídicas a seguir relacionados[40] 

(57.5.1) Rua Campos Bicudo nº 140, apartamento 181, 

Jardim Europa, São Paulo (SP), residência de Otavio Oscar 
Fakhoury; 

(57.5.2) SHIN QI 10 conjunto 9 casa, 33, Lago Norte, 

Brasília (DF), residência de Luís Felipe Belmonte dos Santos; 
(57.5.3) Rua das Malvas nº 216, Cidade Jardim, São Paulo 

(SP), residência de Sergio Ferreira de Lima Junior; 
(57.5.4) Rua Estados Unidos nº 273, 2º andar, Jardim 

Europa, São Paulo (SP), sede da Inclutech Tecnologia da 
Informação Ltda., pessoa jurídica da qual Sergio Ferreira de 

Lima Junior é sócio-administrador; 

(57.5.5) Gabinete 403 do Anexo IV da Câmara dos 

Deputados, Brasília (DF); Rua Genésio Belisário de Moura s/nº, 

Petrópolis (RJ) e SQN 302, Bloco G, apartamento 403, Brasília 

(DF), local de trabalho e residências, respectivamente, do 

Deputado Federal Daniel Silveira; 

(57.5.6) Rua Francisco Felippe Agosti nº 80, Bloco 04, 

conjunto 4, Vila Inglesa, São Paulo (SP), sede da Novo Brasil 
Empreendimentos Digitais Ltda., pessoa jurídica da qual 

Ernani Fernandes Barbosa Neto e Toais Raposo do Amaral 

Pinto Chaves são sócios; 

(57.5.7) Avenida Interlagos nº 257, Jardim Umuarama, São 

Paulo (SP), sede da Raposo Fernandes Marketing Digital 
Ltda., pessoa jurídica da qual Ernani Fernandes Barbosa Neto e 
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Toais Raposo do Amaral Pinto Chaves são sócios; 

(57.5.8) Estrada Padre José Kentenich nº 11, Parque das 

Árvores, Poços de Caldas (MG), sede da Alberto Junio da Silva 
("Rede Pensa Brasil de Comunicação"), pessoa jurídica da 

qual Alberto Junio da Silva é responsável; 

(57.5.9) SHIS QI 19. conjunto 7, casa 19, Lago Sul, Brasília 

(DF), residência e local de trabalho, de fato, de Allan Lopes dos 

Santos[41][41][41l[41l[41l; 
(57.5.10) SCRN CR 502, bloco B, sala 202, Parte E-2, setor 

68, Asa Norte, Brasília (DF), sede do Canal TI Produção de 
Vídeos e Cursos Ltda., ("Terça Livre"), pessoa jurídica da qual 

Allan Lopes dos Santos é sócio-administrador; 

(57.5.11) Rua Anhumas nº 298, casa 1, Santa Emília, 

Guarulhos (SP), residência e local de trabalho de Fernando 
Lisboa da Conceição; 

(57.5.12) Rua Bilar Outra nº 583, Boca da Mata, Imperatriz 

(MA), residência e local de trabalho de Valter Cesar Silva 
Oliveira; 

(57.5.13) Rua Moscou nº 254, Santa Regina, Camboriú (SC) 

e Rua José Galletti nº 190, Parque São Jorge, Marília (SP), 

domidlios de Adilson Nelson Dini; 
(57.5.14) Rua Egydio Pilotto nº 421, Uberaba, Curitiba 

(PR), sede da Target Joumal Comunicação Ltda. (Gazeta São 

José dos Pinhais), pessoa jurídica da qual Oswaldo Eustaquio 
Filho, é sócio-administrador; 

(57.5.15) Avenida Pastor Martin Luther King Jr. nº 4676, 

Bloco 10, apartamento 102, Rio de Janeiro (RJ) e Rua Sete de 

Setembro nº 3242, Centro, São Carlos (SP), domidlios de Sara 
Fernanda Giromini; 

(57.5.16) Rua Acre nº 155, Jardim Claudia Prado, São 

Simão (SP), residência e local de trabalho de Marcelo Frazão de 
Almeida; 

(57.5.17) Rua Nova dos Portugueses nº 390, Chora Menino, 

São Paulo (SP), sede da Camila Abdo Leite do Amaral Calvo 
("Produções Jornalísticas e Assessoria de Imprensa"), pessoa 

jurídica da qual Camila Abdo Leite do Amaral Calvo é 
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responsável; 

(57.5.18) QNL 4 Bloco I Taguatinga Norte, casa 2, Brasília 

(DF), residência e local de trabalho de Emerson Teixeira de 

Andrade; 
(57.5.19) tenda montada ao lado da Esplanada dos 

Ministérios, Bloco T, Edifício Sede do Ministério da Justiça, 

Brasília (DF), acampamento do movimento "300 do Brasil"; 

(57.5.20) logradouros das residências e locais de trabalho 

dos administradores dos canais "Universo" e "Foco do 

Brasil", no YouTube, bem como dos responsáveis pelos perfis 

"@focodobrasil" e "@folhadobrasil", no Instagram, a serem 

identificados pela autoridade policial, nos termos do item 57.2; 

(57.6) afastamento do sigilo dos dados postais, telemáticas 

e das comunicações telefônicas armazenados nos envelopes, 

computadores e aparelhos de telefones celulares eventualmente 

apreendidos durante as buscas; 

(57.7) quebra dos sigilos bancários das pessoas físicas e 

jurídicas abaixo relacionadas, no período compreendido entre 

19 de abril de 2019, dia do Exército, marco mais remoto que se 

pode cogitar do início de eventual concertação para organizar 

os atos antidemocráticos em apuração, e 3 de maio de 2020, 

data da manifestação imediatamente seguinte à que aconteceu 

durante a celebração daquela efeméride neste ano, com o 

consequente fornecimento, pelas instituições financeiras, de 

todas as informações pertinentes, inclusive documentos-suporte 

das transações realizadas, como, por exemplo, fichas de caixa, 

comprovantes de saques, · de depósito, de transferência, 

cheques, etc. 

(57.7.1) Otavio Oscar Fakhoury, CPF 112.009.508-52; 

(57.7.2) Luís Felipe Belmonte dos Santos, CPF 

115.520.501-49; 

(57.7.3) Sergio Ferreira de Lima Junior, CPF 081.884.647-

08; 

(57.7.4) Inclutech Tecnologia da Informação Ltda., CNPJ 

14.310.026/0001-40; 

(57.7.5) Daniel Lúcio da Silveira, CPF 057.009.237-00; 
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34; 

(57.7.6) Geraldo Júnio do Amaral, CPF 075.540.496-31; 

(57.7.7) Otoni Moura de Paula Junior, CPF 072.178.777-09; 

(57.7.8) Caroline Rodrigues de Toni, CPF 058.583.929-89; 

(57.7.9) Carla Zambelli Salgado, CPF 013.355.946-71; 

(57.7.10) Arolde de Oliveira, CPF 016.167.062-87; 

(61.7.11) Alessandra da Silva Ribeiro, CPF 798.755.649-15; 

(57.7.12) Beatriz Kicis Torrents de Sordi, CPF 385.677.921-

(57.7.13) Eliéser Girão Monteiro Filho, CPF 453.123.467-

72; 

(57.7.14) José Guilherme Negrão Peixoto, CPF 

044.349 .568-84; 

(57.7.15) Aline Sleutjes, CPF 005.063.429-13; 

(57.7.16) Evandro de Araújo Paula, CPF 048.731.251-11; 

(57.7.17) Movimento Avança Brasil (Instituto Acorda 

Brasil), CNPJ 23.620.564/0001-22; 

(57.7.18) Movimento Conservador (Instituto 

Conservador), CNPJ 32.931.580/0001-27; 

(57.7.19) Movimento NasRuas (Associação Brasil 

NasRuas), CNPJ 28.818.354/0001-67; 

(57.7.20) Emani Fernandes Barbosa Neto, CPF 

007.668.421-00; 

(57.7.21) Thais Raposo do Amaral Pinto Chaves, CPF 

179. 984.588-52; 

(57.7.22) Novo Brasil Empreendimentos Digitais Ltda., 

CNPJ 28.573.979/0001-06, pessoa jurídica da qual Ernani 
Fernandes Barbosa Neto e Thais Raposo do Amaral Pinto 
Chaves são sócios; 

(57.7.23) Raposo Fernandes Marketing Digital Ltda., 
CNPJ 20.010.215/0001-09, pessoa jurídica da qual Emani 

Fernandes Barbosa Neto e Toais Raposo do Amaral Pinto 

Chaves são sócios; 

(57.7.24) Alberto Junio da Silva, CPF 039.572.126-18; 

(57.7.25) Alberto Junio da Silva ("Rede Pensa Brasil de 

Comunicação"), CNPJ 26.649.468/0001-03, pessoa jurídica da 

qual Alberto Junio da Silva é responsável; 
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(57.7.26) Allan Lopes dos Santos, CPF 099.006.807-23; 

(57.7.27) Canal Tl Produção de Vídeos e Cursos Ltda., 

("Terça Livre"), CNPJ 30.887.370/0001-53, pessoa jurídica da 

qual Allan Lopes dos Santos é sócio-administrador; 

56; 

(57.7.28) Fernando Lisboa da Conceição, CPF 316.237.308-

(57.7.29) Valter Cesar Silva Oliveira, CPF 932.337.523-34; 

(57.7.30) Adilson Nelson Dini, CPF 110.567.238-74; 

(57.7.31) Oswaldo Eustaquio Filho, CPF 024.572.289-05; 

(57.7.32) Sara Fernanda Giromini, CPF 416.982.998-00; 

(57.7.33) Marcelo Frazão de Almeida, CPF 091.526.418-80; 

(57.7.34) Camila Abdo Leite do Amaral Calvo, CPF 

331.776.078-85; 

(57.7.35) Camila Abdo Leite do Amaral Calvo ("Produções 

Jornalísticas e Assessoria de Imprensa"), CNPJ 31.060.542/0001-

83, pessoa jurídica da qual Camila Abdo Leite do Amaral 

Calvo é responsável; 

(57.7.36) Emerson Teixeira de Andrade, CPF 666.516.461-

68; 

(57.7.37) administradores dos canais "Universo" e "Foco 

do Brasil", no YouTube, bem como dos responsáveis pelos 

perfis "@focodobrasil" e "@folhadobrasil", no Instagram, a 

serem identificados pela autoridade policial, nos termos do 

item 57.2. 

(57.8) comunicação ao Banco Central do Brasil para que 

(57.8.1) efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do 

Sistema Financeiro Nacional (CCS) com o intuito de comunicar 

exclusivamente às instituições financeiras com as quais o 

investigado tem ou teve relacionamentos no período de quebra 

do sigilo bancário, acelerando, assim, a obtenção dos dados 

junto a tais entidades; 

(57.8.2) encaminhe em até 10 dias, observando o modelo 

de leiaute e a forma de validação e transmissão previstos no 

endereço eletrônico <https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br> todos os 

relacionamentos do investigado obtidos na CCS, tais como 

contas correntes, contas de poupança e outros tipos de contas 
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(inclusive nos casos em que os investigados apareçam como co

titulares, representantes, responsáveis ou procuradores), bem 

como as aplicações financeiras, informações referentes a cartões 

de crédito e outros produtos existentes junto às instituições 

financeiras; 

(57.8.3) comunique imediatamente às instituições 

financeiras o teor da decisão judicial de forma que os dados 

bancários do investigado, bem como os dados cadastrais das 

contas relacionadas, sejam enviados à Procuradoria Geral da 

República, no prazo de 30 dias, no modelo de leiaute 

estabelecido pelo Banco Central do Brasil na Carta Circular nº 

3454, de 14.6.2010 e forma de validação e transmissão descritos 

no arquivo MI 001 - Leiaute de Sigilo Bancário"", disponível no 

endereço eletrônico <https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br>; 

(57.8.4) informe às instituições financeiras que o campo 

"Número do Caso" seja preenchido com a seguinte referência: 

001-MPF-004683-65 e que os dados bancários sejam submetidos 

ao programa "Validador Bancário MPF" e transmitidos por meio 

do programa "Transmissor Bancário MPF", ambos disponíveis 

no endereço eletrônico <https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br>, de 

modo a viabilizar a análise dos registros bancários pelo Sistema 

de Movimentação Bancária - SIMBA/ASSPA-PGR, o qual vem 

sendo utilizado em todas as instâncias do Poder Judiciário, 

inclusive no Supremo; 

(57.8.5) informe às instituições financeiras que os cadastros 

das contas investigadas ( cadastro de abertura de conta, cartão 

de autógrafos, documentos apresentados pelo correntista, etc) 

deverão ser enviados à Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise 

da Procuradoria-Geral da República, localizada no Setor de 

Administração Federal Sul, Quadra 2, Lote 9, cobertura, Brasília 

(DF); 

(57.9) autorização para cobrar diretamente dos bancos o 

cumprimento da decisão de Vossa Excelência, nos exatos 

termos em que proferida, solicitando o encaminhamento dos 

documentos suporte das transações financeiras realizadas no 

período de quebra do sigilo bancário, bem como aqueles 
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relacionados a cadastros e análise de "compliance"; 

(57.10) quebra dos sigilos financeiros, no período 

compreendido entre 19 de abril de 2019, dia do Exército, marco 

mais remoto que se pode cogitar do início de eventual 

concertação para organizar os atos antidemocráticos em 

apuração, e 3 de maio de 2020, data da manifestação 

imediatamente seguinte à que aconteceu durante a celebração 

daquela efeméride neste ano, das pessoas físicas e jurídicas 

abaixo relacionadas 

(57.7.11) Otavio Oscar Fakhoury, CPF 112.009.508-52; 

(57.7.12) Luís Felipe Belmonte dos Santos, CPF 

115.520.501-49; 

(57.7.13) Sergio Ferreira de Lima Junior, CPF 081.884.647-

08; 

(57.7.14) Inclutech Tecnologia da Informação Ltda., CNPJ 

14.310.026/0001-40; 

09; 

34; 

(57.7.15) Daniel Lúcio da Silveira, CPF 057.009.237-00; 

(57.7.16) Geraldo Júnio do Amaral, CPF 075.540.496-31; 

(57.7.17) Otoni Moura de Paula Junior, CPF 072.178.777-

(57.7.18) Caroline Rodrigues de Toni, CPF 058.583.929-89; 

(57.7.19) Carla Zambelli Salgado, CPF 013.355.946-71; 

(57.7.20) Arolde de Oliveira, CPF 016.167.062-87; 

(61.7.21) Alessandra da Silva Ribeiro, CPF 798.755.649-15; 

(57.7.22) Beatriz Kicis Torrents de Sordi, CPF 385.677.921-

(57.7.23) Eliéser Girão Monteiro Filho, CPF 453.123.467-

72; 

(57.7.24) José Guilherme Negrão Peixoto, CPF 

044.349 .568-84; 

(57.7.25) Aline Sleutjes, CPF 005.063.429-13; 

(57.7.26) Evandro de Araújo Paula, CPF 048.731.251-11; 

(57.7.27) Movimento Avança Brasil (Instituto Acorda 

Brasil), CNPJ 23.620.564/0001-22; 

(57.7.28) Movimento Conservador (Instituto 

Conservador), CNPJ 32.931.580/0001-27; 

17 
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(57.7.29) Movimento NasRuas (Associação Brasil 

N asRuas ), CNPJ 28.818.354/0001-67; 

(57.7.30) Ernani Fernandes Barbosa Neto, CPF 

007.668.421-00; 

(57.7.31) Thais Raposo do Amaral Pinto Chaves, CPF 

179. 984.588-52; 

(57.7.32) Novo Brasil Empreendimentos Digitais Ltda., 

CNPJ 28.573.979/0001-06, pessoa jurídica da qual Ernani 

Fernandes Barbosa Neto e Thais Raposo do Amaral Pinto 

Chaves são sócios; 

(57.7.33) Raposo Fernandes Marketing Digital Ltda., 

CNPJ 20.010.215/0001-09, pessoa jurídica da qual Ernani 

Fernandes Barbosa Neto e Toais Raposo do Amaral Pinto 

Chaves são sócios; 

(57.7.34) Alberto Junio da Silva, CPF 039.572.126-18; 

(57.7.35) Alberto Junio da Silva ("Rede Pensa Brasil de 

Comunicação"), CNPJ 26.649.468/0001-03, pessoa jurídica da 

qual Alberto Junio da Silva é responsável; 

(57.7.36) Allan Lopes dos Santos, CPF 099.006.807-23; 

(57.7.37) Canal TI Produção de Vídeos e Cursos Ltda., 

("Terça Livre"), CNPJ 30.887.370/0001-53, pessoa jurídica da 

qual Allan Lopes dos Santos é sócio-administrador; 

56; 

(57.7.38) Fernando Lisboa da Conceição, CPF 316.237.308-

(57.7.39) Valter Cesar Silva Oliveira, CPF 932.337.523-34; 

(57.7.40) Adilson Nelson Dini, CPF 110.567.238-74; 

(57.7.41) Oswaldo Eustaquio Filho, CPF 024.572.289-05; 

(57.7.42) Sara Fernanda Giromini, CPF 416.982.998-00; 

(57.7.43) Marcelo Frazão de Almeida, CPF 091.526.418-80; 

(57.7.44) Camila Abdo Leite do Amaral Calvo, CPF 

331.776.078-85; 

(57.7.45) Camila Abdo Leite do Amaral Calvo ("Produções 

Jornalísticas e Assessoria de Imprensa"), CNPJ 31.060.542/0001-

83, pessoa jurídica da qual Camila Abdo Leite do Amaral 
Calvo é responsável; 

(57.7.46) Emerson Teixeira de Andrade, CPF 666.516.461-
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68; 

(57.7.47) administradores dos canais "Universo" e "Foco 

do Brasil", no YouTube, bem como dos responsáveis pelos 

perfis "@focodobrasil" e "@folhadobrasil", no lnstagram, a 

serem identificados pela autoridade policial, nos termos do 

item 57.2; 

(57.11) compartilhamento dos dados provenientes das 

quebras dos sigilos bancários e financeiros com a Coordenação

Geral de Pesquisa e Investigação, unidade de Inteligência Fiscal 

da Receita Federal, como forma de reforçar a análise dos dados 

econômicos, financeiros e fiscais; 

(57.12) permissão para que a Coordenação-Geral de 

Pesquisa e Investigação elabore relatórios consubstanciados em 

relação às pessoas físicas e jurídicas atingidas pelas quebras, 

valendo-se para tal de todos os dados existentes nas bases de 

dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de 

outras a que tenha acesso em função de convênios; 

(57.13) extensão das quebras às pessoas físicas e jurídicas 

vinculadas às originalmente atingidas e que tenham 

participado diretamente de transações econômicas, financeiras 

e patrimoniais suspeitas com as últimas, como forma de 

possibilitar o perfeito entendimento do ato praticado bem como 

sua extensão e relevância para o processo investigativo; 

(57.14) permissão para que os dados obtidos a partir das 

quebras sejam utilizados pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil em procedimentos administrativos próprios, nos casos 

em que não houver prejuízo para a manutenção do sigilo desta 

investigação; 

(57.15) outras diligências que a autoridade policial 

entender pertinentes". 

As diligências deverão ser cumpridas pela equipe do Delegado 

Federal Igor Romário de Paula. 

Fica também a critério do Ministério Público a renovação das buscas 

e apreensões realizadas em 27/05/2020, no âmbito do inquérito 4781, de 
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minha relatoria. 

Determino, por fim, que os dados sigilosos recebidos sejam autuados 

em apartado e em segredo de justiça, nos termos solicitados pela 

Procuradoria Geral da República no item 62 de sua manifestação, dada a 

incidência da hipótese do art. 230-C, § 2º, do RISTF. 

Dê-se ciência imediata ao Procurador-Geral da República. 

Brasília, 27 de maio de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Relator 
Documento assinado digitalmente 

[ll[ll[ll[ll[l]Cf. informação disponível em: 

<https://www.vakinha.com.br/vaquinha/os-300-do-brasil> Acesso em: 16 

mai. 2020. 

[2][2][2][2][2]ID de usuário do YouTube: 
UCmGyqolIA_dCsle9wSGUtuw 

[3][3][3][3][3] ID de usuário do YouTube: UCY-

8xcFwlVuy6jmUD1DG1Rg 

[4][4][4][4][4]ID de usuário do Instagram: 8568931847 e 9908911017 

[5][5][5][5][5]ID de usuário do Facebook: 2168968576690653 

[6][6][6][6][6]ID de usuário do Facebook: 503677750176429 
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(7](7](7](7](7]ID de usuário do Facebook: 262585337793168 

(81(81(81(8](8] ID de usuário do Facebook: 1499604770306657 

(9](9](9](9](9]ID de usuário do Facebook: 1026441514161613 

(10](101(101(101(10]1D de usuário do Facebook: 224789184292936 

(11](11](11](111(11]1D de usuário do Facebook: 100520921423687 

[12](121(121(121(12]1D de usuário do Facebook: 438318956938620 

[13](131(131(131(13]1D de usuário do Facebook: 598230013650060 

[14](141(141(14][14]1D de usuário do Facebook: 148916071985515 

[15](151(151(151(15]1D de usuário do Facebook: 100003131303447, 

100034509952552, 100049320609580 e 100050516615989 

[16](16][161(161(16]1D de usuário do Facebook: 100007373445937, 

100043529862253 e 100026014412409 

[171(17][17][17][17]1D de usuário do Instagram: 8568931847 e 

9908911017 

[181(181(181(18][18]1D de usuário do lnstagram: 357559369 

[191(19][19][19](19] ID de usuário do Instagram: 3259257040 

(20](201(201(201(20]1D de usuário do Instagram: 244956066 e 

33472045773 

[211(211(21][21][21]1D de usuário do Instagram: 23290349004 

(22](221(221(221(22]1D de usuário do lnstagram: 13359674731 

(23](23][23][231(2311D de usuário do lnstagram: 29570460775 

(241(241(241(24](24]1D de usuário do Instagram: 1215266817 

(25](251(251(251(25]1D de usuário do Instagram: 7635690011 

(26][261(261(261(26]1D de usuário do lnstagram: 1753762704 

(27](271(271(271(27]1D de usuário do YouTube: 

UCYiM773ssvNMaBHva WWeloQ 

(28](281(281(281(28] ID de usuário do YouTube: UCY-

8xcFwlVuy6jmUD1DG1Rg 

[29](291(291(291(29]1D de usuário do YouTube: 

Ucq0sSSg_HEd4Y2g_pBMdL7w 

(301(301(30][30][30] ID de usuário do YouTube: 

UC7 qKl TCeLAr8qOeclO-s39g 

(311(311(311(31](31]1D de usuário do YouTube: 
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UceW2XVfsOkghlDuw6N7b_ag 

[321[32][32][32][32]1D de usuário do YouTube: 

UCmGyqolIA_dCsle9wSGUtuw 

[33][331[33][33][33]1D de usuário do YouTube: UCdIS-

0Fk UC7sFCjqMlc4Sow 

[34] [34] [34] [34] [34]1D 

UCXHIV qy5OJJu5idlT2UP66Q 

de usuário do YouTube: 

[35][35][35][35][35]1D de usuário do YouTube: UC7tfOF-

BAGCv4f9IaaMv7pQ 

[36][36][36][36][36]1D de 
, . 

do YouTube: usuano 

UCXkUR5DQxclonn5nwFe4CjQ 

[37][37][37][37][37]1D de 
, . 

do YouTube: usuano 

UC4gLR_hw2zTb2kMcYzrEFQQ 

[38] [38] [38] [38] [38]1D de 
, . 

do YouTube: usuano 

UCbX9Oko67 AoVpSCMtZzl_Fw 

[39] [39] [39] [39] [39]1D de 
, . 

do YouTube: usuano 

UCxRcxpaXa V5vav13jxp4EsQ 

[40][40][40][40][40]Os logradouros foram obtidos por intermédio da 

Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria Geral da República em 

bancos de dados públicos e conveniados. 

[41][41][41][41][41]OLIVEIRA, Germano. A mansão de Allan. Isto É, 

31 jan. 2020. Disponível em: <https://mpf.link/033ec> Acesso em: 22 mai. 

2020. O conjunto foi descoberto por meio de busca na aplicação de 

internet Google Maps. Cf. informação disponível em: 

<https://mpf.link/d60e6> Acesso em: 22 mai. 2020. 
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INQUÉRITO 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, remeti cópia da decisão de fls. nç,j,()(õ à Procuradoria-Geral da 

República, por meio eletrônico (whatsapp). 

Brasília, 27 de maio de 2020. 



Inquérito 4828 

TERMO DE JUNTADA 

Certifico que nesta data juntei aos autos a petição STF n!! 39401/2020 

Brasília, 02 de junho de 2020. 

/ 



Supremo Tribunal Federal srFDigita1 

02/06/2020 13:36 0039401 

l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll llll llll 

MINISTIRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

INQUÉRITO N. 4828/DF 

169325/20/M1N1sTeruo Púsuco FEDERAL/PGR/HJ 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

REQUERENTE 

REQUERIDO 

RELATOR 

Sob sigilo 
Sob sigilo 
Ministro Alexandre de Moraes 

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, 

1 Recentemente, o Ministério Público Federal tomou conhecimento de que alguns 
dos endereços de Otavio Oscar Fakhoury, Allan Lopes dos Santos e Sara Fernanda 
Giromini, que até então só eram conhecidos pela autoridade policial, foram submetidos a 
buscas determinadas por Vossa Excelência em um outro expediente. 

2 Tendo isso em conta, requer que a tomadia dos objetos encontrados naqueles 
logradouros e eventualmente nos que foram indicados nos itens 57.5.1, 57.5.9 e 57.5.15 
da Petição nº 161128, seja realizada no local em que atualmente se encontram 
depositados, gerando assim, por via de consequência, novos autos ·de apreensão. 

MPF 
' 

Brasília, 1 de junho de 2020. 

HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS 
VICE-PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

Documento assinado digitalmente na data referida à margem direita, com sua , 
versão eletrônica arquivada no Ministério Público Federal e protegida por : 

:. algoritmo de Hash. : 
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TERMO DE RECEBIMENTO 

Aos 02 dias do mês de junho de 2020, recebi, no âmbito deste SPE/DICOR, os 
autos deste processo N.0 4828/STF - , composto por 01 Volume, ocasião em 
que não foi/foram recepcionados por este subscritor qualquer/quaisquer 
mate(· is) /ou documentos apreendidos fora dos autos. Eu, 

....... HELIO SPYERE DO NASCIMENTO, Escrivã(o) de Polícia 
.11 O, que o lavrei. 

TERMO DE CONCLUSÃO 

mês de junho de 2020, faço estes autos conclusos ao 
~k+1-,.. .... imo Senhor DPF IGOR ROMÁRIO DE PAULA. Eu, 

. . ............ HELIO SPYERE DO NASCIMENTO, EscrivãO(a) de Polícia ,, ,~___, 
atr. nº 10.11 O, que o lavrei. 



03/06/2020 SEI/PF - 14914677 - Despacho 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJSP - POLÍCIA FEDERAL 

~~, 

i-- t.J ~I ) •_r.~-~- . 
,· 

·~ 

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - DICOR/PF 

Assunto: URGENTE/SIGILOSO - INQ 4828/STF 

Destino: SPE/DICOR/PF 

Processo: 08200.009918/2020-21 

Interessado: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

1. Trata o presente de expediente iniciado a partir de mensagem eletrônica recebida do 
Gabinete do Excelentíssimo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, 
encaminhando documentos e detenninando a realização de diligências no interesse de investigação 
:niciada através da instauração do INQ 4828 STF. 

2. Recebida a correspondência eletrônica em 02/06/2020, às 11 :08, os documentos foram 
encaminhados ao Setor de Projetos Especiais - SPE/DICOR/PF, unidade vinculada diretamente ao 
Gabinete da DICOR/PF, para análise preliminar e início dos trabalhos visando o cumprimento imediato 
das diligências determinadas pela Suprema Corte. Com o objetivo de buscar o cumprimento mais 
adequado possível de tais diligências, foi solicitada reunião virtual com o Juiz Instrutor do referido 
Gabinete para a discussão de aspectos técnicos que demandam alinhamento prévio ao cumprimento das 
ordens judiciais. Impo11ante ressaltar que o objetivo da reunião não foi, em momento algum, questionar 
decisões ou quaisquer determinações da Suprema Corte, mas tão somente estabelecer um alinhamento 
prévio para o cumprimento mais técnico e eficaz das diligências na busca da verdade real dos fatos 
investigados. 

3. A reunião com o Excelentíssimo Senhor Juiz Instrutor Airton Vieira ocorreu no fim da tarde 
do dia 02/06/2020, logo após o recebimento na Sede da Polícia Federal dos autos do INQ 4828 STF. 

4. Na reunião foram discutidos vários aspectos técnicos quanto às investigações levadas a 
efeito nos autos, restando acordado que a Polícia Federal apresentaria proposição técnica ser encaminhada 
1Jara apreciação do Excelentíssimo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. 

5. Neste sentido, encaminho o presente, juntamente com os autos do INQ 4828 STF ao 
SPE/DICOR/PF para conhecimento e manifestação, desde já autorizado a se articular com o 
SINQ/CGRC/DICOR/PF, SRCC/CGPFAZ/DICOR/PF ou com qualquer unidade desta DICOR/PF no 
interesse da investigação contida no referido inquérito. 

6. Com a referida proposição técnic:a__~earTTÍTTtre:-Si:~e--< abinete do Excelentíssimo Senhor 
Ministro do Supremo Tribunal Federal andre de Moraes o mais brev mente possível. ., 

Delegado de Polícia Federal 
Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado 

Referência: Processo nº 08200.009918/2020-21 SEI nº 14914677, 

https ://sei.dpf.gov.br/sei/controlador. ph p ?acao=documento _imprimir_ web&acao _ origem=arvore _visualiza r&id _ documento= 18670314&infra _ siste. . . 1 /1 



TERMO DE CONCLUSÃO 

mês de junho de 2020, faço estes autos conclusos ao 
ss Senhora DPF Denisse Dias Rosas Ribeiro. Eu, 

. . . . . ........ HELIO SPYERE DO NASCIMENTO, Escrivão de Polícia 
,ea~1r.11i11arr. nº 10.110, que o lavrei. 



POLÍCIA FEDERAL 
DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME 

ORGANIZADO 
SPE/DICOR 

DESPACHO 

1. Ciente. Recebo os autos e referidas decisões na presente data. 

2. Encaminhe-se ao Exmo. Sr. Diretor da DICOR/PF proposição técnica que 
segue, com sugestão de submissão ao crivo do Excelentíssimo Senhor Ministro 
Relator. 

3. Após, conclusos. 

Delegada de Polícia Federal 

Chefe do SPE/DICOR 

DATA 

AO(s) 04 dias do mês de junho de 2020, recebi estes autos 
Senhora DPF DENISSE DIAS ROSAS RIBEIRO. Eu, . 
HELIO SPYERE DO NASCIMENTO, EscrivãO(a) de Po, . ,,,_ __ 
10.11 O, que o lavrei. 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJSP - POLÍCIA FEDERAL 

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

A Sua Excelêncid o Senhor 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Supremo Tribunal Federal 

Brasília, Distrito Federal 

REFERÊNCIA: INQUÉRITO STF nº 4828-DISTRITO FEDERAL 

PROPOSIÇÃO TÉCNICA 

1. SÍNTESE: 

O Excelentíssimo Senhor Ministro ALEXANDRE DE MORAES, do 

Supremo Tribunal Federal, eminente relator do inquérito em referência, 

determinou o cumprimento de ordens de busca e apreensão, de acesso 

e obtenção de dados bancários e financeiros, de afastamento de sigilos 

e de dados relativos a contas de pessoas em mídias sociais (Twitter, 

Facebook, YouTube, lnstagram), entre diversas outras diligências 

requeridas ao douto juízo pelo Ministério Público Federal. 

Registre-se que tanto o Inquérito em referência, quanto 

referidas ordens só aportaram em sede policial na data de 02/06/2020. 

Por esse motivo, realizou-se reunião com o Excelentíssimo Senhor Juiz 

Instrutor com atuação no gabinete do Ministro Relator, que solicitou 

abordagem técnica da Polícia Federal sobre a melhor forma de 

cumprimento das ordens, o que é feito por meio do presente relatório. 

Página 1 de 9 
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1.1. ESCOPO DO RELATÓRIO: t./,t Q \ ~·~)·: 
~dr, ~ ' 

O presente documento tem o objetivo de subsidiar ~! 
Excelentíssimo Senhor Ministro quanto à melhor forma de alcançar os Í 
objetivos buscados, apresentando alternativas que poderão ser · 

adotadas frente às ordens judiciais já emanadas. 

Para tanto, esclarecer-se-á o modo de atuação da Polícia 

Federal, dentro de suas atribuições constitucionais de apurar crimes e de 

exercer o papel de Polícia Judiciária da União, apresentando ao final 

duas alternativas de atuação da instituição, a critério do juízo: a) 

mediante concessão, pelo juízo, de autonomia técnico-investigativa à 

Polícia Federal para promover o completo esclarecimento dos fatos, com 

seus meios e seus métodos, de maneira imparcial, isto é, não destinada 

apenas ao atendimento do interesse das partes (acusação e defesa); ou 

b) atuar limitadamente como longa manus do juízo nas determinações, 

restringindo-se ao papel de mera executara das ordens, não se 

responsabilizando, portanto, pelo atingimento do resultado da 

investigação (apuração de autoria, materialidade e circunstâncias do 

fato). 

A eleição de uma das alternativas, a critério do douto julgador, 

tem também como consequência adotar caminhos mais ou menos 

intrusivos na atuação do Estado, nivelando o grau de invasão na esfera 

privada dos indivíduos que - imagina-se, neste momento embrionário -

estariam em torno do fato investigado. 

1.2. NÃO ESCOPO DO RELATÓRIO: 

Este documento não pretende questionar a correção ou a 

amplitude das proposições feitas pelo douto órgão do Ministério Público 

Federal, muito menos discutir atribuições constitucionais de cada órgão 

dentro do sistema de justiça criminal. 

2. METODOLOGIA DE TRABALHO DA POLÍCIA FEDERAL 
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Para fornecer subsídios para eleição de uma das proposições., .. .1'1~>~;:iF~\ 
lfJ.-.~. C) \(n ' 

mencionadas no item 1.1, discorrer-se-á inicialmente sobre qual é o mod\
1 

'~•--j;,)f/-y 

de trabalho da Polícia Federal na atividade de investigação de crimes. · Qf~;;,,:;;,f · 
Dentro do sistema de justiça criminal, a Polícia Federal, como 

Polícia Judiciária da União, possui como atribuição precipua a realização 

do verbo investigar, cuja execução não se confunde com as demais 

atividades dos outros atores ao longo de todo o processo penal ( acusar, 

defender, julgar ou executar a pena). Para tanto, no exercido de seu 

dever constitucional, a PF emprega técnicas, táticas e procedimentos 

tendo como finalidade única "a apuração das infrações penais e da sua 

autoria" (art. 4° do Código de Processo Penal), não atuando, portanto, 

no interesse das partes (acusação ou defesa), mas com o objetivo de 

esclarecer o fato e suas circunstâncias. 

A metodologia empregada pela Polícia Federal impõe, 

portanto, que a primeira atividade investigativa é identificar e delimitar 

qual é o fato (leia-se: o crime) que deve ser esclarecido, o que é feito 

pela elaboração de uma hipótese criminal1 para cada tipo penal a ser 

apurado. Para tanto, a Instrução Técnica nº 01-DICOR/PF, de 19 de 

dezembro de 2018, estabelece: 

Art. 8º A hipótese criminal deverá conter dados relativos a: 

1- tempo; 

li- local; 

Ili - autoria e coautoria; 

IV - participação; 

V - elemento objetivo do tipo (ação/núcleo verbal); e 

VI - circunstâncias. 

§ 1 º. A ausência de um ou mais elementos indicados no caput 

será substituído na enunciação da hipótese pela expressão "não 

identificado", caracterizando as lacunas da investigação. 

§2º. Os elementos que lastreiam a hipótese criminal serão 

mencionados em tópico distinto da enunciação. 

1 Hipótese criminal é uma "enunciação categórica e provisória de fato criminoso 
elaborada a partir de elementos objetivos existentes no inquérito policial" (art. 1 º, inciso 
1, da Instrução Técnica nº 01-DICOR/PF, de 19 de dezembro de 2018) 
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A delimitação da hipótese criminal não apenas direciona,~ 

uma investigação objetiva, transparente e mais célere, mas também é · · _r.;,;,. 
importante farol para o próprio juízo na aferição da adequação, da 

proporcionalidade jurídica e da oportunidade de alguma medida 

proposta ou a ser executada pela PF ao longo da investigação. 

Assim, no cumprimento da determinação judicial, a PF 

elaborará no tópico seguinte a delimitação do esforço investigativo a 

partir dos dados já disponíveis, identificando não apenas as lacunas, mas 

os pontos frágeis que merecem aprofundamento, o que só será possível 

com a realização de investigação técnica e imparcial pelo órgão 

incumbido constitucionalmente para tal 

Somente após essa enunciação poderá ser iniciada a 

atividade de confrontação da hipótese criminal (falseabildade), que é 

essencialmente provisória, podendo ser alterada sempre que obtidos 

novos elementos informativos. 

2.1. DAS HIPÓTESES CRIMINAIS IDENTIFICADAS: 

Da leitura da peça elaborada pelo douto representante do 

Ministério Público Federal, extrai-se que o objetivo do presente inquérito 

seria elucidar a "potencial existência de uma rede integralmente 

estruturada de comunicação virtual voltada tanto à sectarização da 

política quanto à desestabilização do regime democrático para auferir 

ganhos econômicos diretos e políticos indiretos", denotando "um 

alinhamento consciente entre os componentes dos grupamentos 

direcionado à realização de ações potencialmente típicas, 

independentemente da existência de um acordo propriamente dito 

para este fim" (item 58 do requerimento ministerial). 

Destinar-se-ia o presente inquérito, já dentro da metodologia 

empregada pela PF, não a atuar para "provar um nexo de causalidade 

entre o fenômeno e a atuação dos agentes que dele participam" (item 
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59, MPF), mas a atuar para veri'.icar se existe ess~ _liame apon_tado pelc(°~i 
requerente, checando se ha, de fato, pratica de crime, sual. i~P' 'ri':•.<:J 
circunstâncias e respectivos autores e partícipes. ~~. !# 

Demonstrada essa visão distinta, pode-se extrair da peça 

ministerial e do requerimento da PGR nº l l 3912/2020 - que narra diversas 

condutas atribuídas a distintos atores - a notícia de suposta prática de 

crimes previstos nos artigos 16 da lei nº 7170, de 14 de dezembro de 1983 

e/ou do artigo 288 do Código Penal, c/c 22, 23 e outros da lei nº 

7170/1983. 

A não comprovação de vínculo entre as diversas condutas 

noticiadas . recomendaria a separação da apuração em inquéritos 

distintos, direcionando a atuação da PF e facilitando a atuação da 

defesa técnica, do MP e do próprio juízo. 

As hipóteses criminais a seguir enunciadas têm lastro nos dados 

disponíveis no Inquérito nº 4828-DF, sendo importante explicitar: a) a 

presença dos dados nos campos apenas indica que eles são existentes 

dentro dos autos, não significando que são provados ou que sejam 

robustos. A plausibilidade e a consistência serão aferidas pela atividade 

policial de confrontação com outros dados que ingressarem na 

investigação; e b) a inexistência de dados (denominadas lacunas) indica 

o que deve ser buscado pela PF durante a investigação. Durante e após 

o preenchimento das lacunas, a PF também realizará o processo de 

confrontação descrito no item "a". 

2.1.1. Hipótese criminal 1 ( art. 16 da lei nº7170/1983: 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): 

Da leitura da peça elaborada pelo douto representante do ~,~ 

Ministério Público Federal e do requerimento da PGR nº 113912/2020, ~ 

Página 5 de 9 



enuncia-se a seguinte hipótese criminal relativa ao tipo penal descrito: (f;::_ .. 
\~~.m-~: f 

Tempo 

Local 

Autoria 

Participação 

Verbo 

Circunstâncias 

Em período compreendido entre abril e maio de<1J;f;lf 
2020, em Brasília e outros locais, pessoas citadas2 na r·· 
petição nº161128/20/MPFJPGRJHJ se associaram com 

o objetivo de promover mudança do Estado do 

Direito, mediante ameaça de cometimento de ações 

violentas contra representantes de poderes da União 

(Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional). 

Matriz da hipótese criminal 

O que há? O que não há? O que indica? o que 
contraindica? 

Abril e maio de 2020 Em que período Petição MPF 
foi realizada a 
articulação e a 
união? 

Em Brasília e em Indicação de outros Petição MPF 
redes sociais locais 
Pessoas citadas no Indicação de Petição MPF 
requerimento autoria; 

individualização. 
X Indicação de Petição MPF 

partícipe; 
individualizacão 

Integrar ou manter Qual dos veíbos? Petição MPF 
Quais os atos 
individualizados? 

X Todas as que X 
permitam a 
elucidação dos 
fatos e a 
individualização 
das condutas. 

2.1.2. Hipótese criminal li ( art. 288 do Código Penal: associação 

criminosa para prática dos fatos previstos nos artigos 22, 23 e 

outros da Lei nº 7170/1983): 

Da leitura da peça elaborada pelo douto representante do 

Ministério Público Federal e do requerimento da PGR nº 113912/2020, 

enuncia-se a seguinte hipótese criminal relativa ao tipo penal descrito: 

2 A petição nº161128/20/MPF/PGR/HJ cita nominalmente cerca de 40 (quarenta) pessoas e menciona ~ 
diversas outras ainda não identificadas (administradores de canais de redes sociais; locatários de veículos; · 
usuários de redes sociais; mais "pessoas físicas e jurídicas vinculadas às originalmente atingidas e que 
tenham participado diretamente de transações econômicas, financeiras e patrimoniais suspeitas" (item 
57.13). 
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Em período compreendido entre abril e maio de1(..~: 

Tempo 

Local 

Autoria 

Participação 

Verbo 

Circunstâncias 

petição nº/61128/20/MPF/PGR/HJ se associaram com ·· -· ,.'# 
a finalidade de fazer propaganda, em meios de 

comunicação (Twitter, YouTube, Facebook, 

lnstagram), de processos ilegais para alteração da 

ordem política ou social, bem como para incitar 

parcela da população à subversão da ordem política 

ou social e à animosidade das Forças Armadas contra 

o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. 

Matriz da hipótese criminal 

O que há? O que não há? O que indica? o que 
contraindica? 

Abril e maio de Em que período Petição MPF 
2020. foi realizada a ' 

articulação e a 
união? 

Em Brasília e em Indicação de outros Petição MPF 
redes sociais locais 
Pessoas citadas no Indicação de Petição MPF 
requerimento autoria; 

individualização. 
X Indicação de Petição MPF 

partícipe; 
individualização 

Integrar ou manter Qual dos verbos? Petição MPF 
Quais os atos 
individualizados? 

X Todas as que X 
permitam a 
elucidação dos 
fatos e a 
individualização 
das condutas. 

3. POSICIONAMENTO TÉCNICO DA POLÍCIA FEDERAL: 

A atividade de investigação realizada pela PF é delimitadora 

e focada na neutralização das ações nocivas ao Estado Democrático de 

Direito e na apuração da autoria, materialidade e circunstâncias dos 

atos criminosos cometidos ou em curso, ao mesmo tempo em que zela 

3 A petição nº161128/20/MPF/PGR/HJ cita nominalmente cerca de 40 (quarenta) pessoas e menciona ~ 
diversas outras ainda não identificadas (administradores de canais de redes sociais; locatários de veículos; / -
usuários de redes sociais; mais "pessoas físicas e jurídicas vinculadas às originalmente atingidas e que 
tenham participado diretamente de transações econômicas, financeiras e patrimoniais suspeitas" (item 
57.13). 

Página 7 de 9 



pela proporcionalidade, oportunidade e adequação de suas medida('~-~ 

Com esse objetivo, toda ação é precedida da realização de pesquisas ~Á -+ j 
levantamentos, de verificação de vínculos, da plausibilidade d~:"r,~j:'~t• -
atingimento dos resultados, de aferição do nível de periculosidade e, 

também, dos recursos da própria instituição para cumprir a missão. 

A realização conjunta das diversas medidas propostas em 

etapa tão inicial da investigação tem o potencial de gerar um grande 

volume de dados, relativos a várias pessoas que estão teoricamente 

vinculadas a diversos fatos, dispersando a energia do Estado para 

múltiplos caminhos e com risco de aumento do escopo em progressão 

geométrica, o que inevitavelmente tornará a investigação mais 

complexa, ainda que, de fato, ela não seja. Com isso, ela se tornará 

menos objetiva, menos transparente, mais onerosa e - o principal, 

quando se trata do tipo de associação criminosa aqui tratada - muito 

mais lenta, com risco desnecessário para as vítimas em potencial e para 

a própria estabilidade das instituições. 

4. CONCLUSÃO: 

Apresentados os argumentos relativos às formas possíveis de 

alcançar os resultados desejados pelo sistema de justiça criminal, 

submete-se ao crivo do Excelentíssimo Senhor Ministro Relator a eleição 

de um dos modos de atuação da Polícia Federal para esclarecimento 

dos fatos, isto é: a) com concessão de autonomia técnico-investigativa 

à Polícia Federal para promover o completo esclarecimento dos fatos, 

com seus meios e seus métodos; ou b) com atuação restritiva, limitando

se a instituição a cumprir as determinações exaradas (expedição de 

ofícios; apreensões etc.). 

Caso Vossa Excelência conceda a pretendida autonomia 

técnico-investigativa à PF para cumprir seu papel constitucional, informa

se que será instaurado inquérito policial no âmbito da instituição com o 

objetivo de formalizar todos os atos de Polícia Judiciária relativos ao INQ 

4828-DF, supervisionado por Vossa Excelência, desde já representando: 
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a) Pela concessão de_ p~azo de 10 (dez) ~ias~ Polícia Fede:/~.: i'.-~\ 
para que realize dlilgenc1as 1mpresc1ndlve1s a apresentaçaq\ / 

de proposições eficazes para preenchimento das diversa~~;,": c,,.~1.> -
lacunas visualizadas nas hipóteses criminais apresentadas, --

momento a partir do qual poderão ser delineados os meios 

mais eficientes, adequados, proporcionais e oportunos de 

obtenção de dados de interesse para a investigação e para 

neutralização da atuação ilícita desse grupo de pessoas, 

noticiada pelo MPF; 

b) Pela prévia autorização para condução de quaisquer 

diligências que não incidam em reserva de jurisdição e que 

sejam necessárias, adequadas e oportunas para o 

esclarecimento dos fatos; 

e) Pela postergação do cumprimento ou pelo recolhimento 

das ordens já emanadas, a fim de que o direcionamento 

dos recursos da Polícia Federal seja inicialmente empregado 

na obtenção de dados de interesse e no preenchimento 

das diversas lacunas das hipóteses criminais aqui 

apresentadas (item a). Referidas diligências seriam 

executadas conforme a necessidade de novas 

confrontações, a partir das alterações, refutações ou 

corroborações das asserções lançadas nos itens 2.1 . l e 2.1 .2, 

informando-se a evolução da apuração ao juízo e ao MPF. 

Brasília, 04 de junho de 2020. 
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POLÍCIA FEDERAL 
DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME 

ORGANIZADO 
SPE/DICOR 

CONCLUSÃO 

Aos 04 dias do A de junho de 2020, faço estes autos conclusos ao 
Excelentíssimo S i r da DICOR/DG/PF, DPF IGOR ROMÁRIO DE 
PAULA. Eu, ,-67,A,~ • •• •••••••••• HELIO SPYERE DO NASCIMENTO, 
EscrivãO(a) d 1, Matr. nº 10.11 O, que o lavrei. 



04/06/2020 SEI/PF - 14933658 - Ofício 

Ministério da Justiça e Segurança Pública 
Polícia Federal 

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - DICOR/PF 

OFÍCIO Nº 168/2020/DICOR/PF 

A Sua Excelência o Senhor 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Supremo Tribunal Federal 

Brasília, Distrito Federal 

-Assunto: Proposição Técnica - Inquérito STF nº 4.828 - Distrito Federal 

Senhor Ministro, 

Brasília/DF, 04 de junho de 2020. 

Submeto a proposição técnica em anexo, elaborada no contexto do Inquérito STF nº 4.828 -
Distrito Federal, para o conhecimento e crivo de Vossa Excelência. 

• 

: . •r; ~el! 9 
.as~natura L!J 

;1 ,elet.rõn.ka ·-----

Respeitosamente, 

Delegado de Polícia Federal 
Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado 

Documento assinado eletronicamente por IGOR ROMARIO DE PAULA, Diretor(a), em 04/06/2020, às 
14:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,__gg 
8 de outubro de 2015. 

[!l A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
httR ://sei.dRf,gov. br /sei/controlador externo. RhR? 
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0. informando o código verificador 14933658 

-=..,cr_..--=--· ~ e o código CRC 586CFB0A. 
w. 

https://sei .dpf .gov. br/sei/controlador.php?acao=docu mento _imprimir_ web&acao _ origem=arvore _ visualizar&id _ documento=18691894&infra _ siste... 1 /2 



05/06/2020 SEI/PF - 14942808 - Despacho 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJSP - POLÍCIA FEDERAL 

SERVIÇO DE PROJETOS ESPECIAIS - SPE/DICOR/PF 

Assunto: Envio de procedimento criminal - INQ 4828 

Destino: Gabinete do Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes 

Processo: 08200.009918/2020-21 

Interessado: STF 

l. Conforme determinado, encaminha-se na data de hoje 1 (um) volume do INQ 4828 ao Gabinete do 
Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes. 

DENISSE DIAS ROSAS RIBEIRO 
Delegada de Polícia Federal - Mat. 13.543 

Chefe do SPE/DICOR/PF 

·-----
Documento assinado eletronicamente por DENISSE DIAS ROSAS RIBEIRO, Delegado(a) de Polícia 

Federal, em 05/06/2020, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 

1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

:-:i;,la!ii:"Ci":i'IIII!]~~• A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
"'"""r-.tr.-'I,'_' http://sei.dRfgov.br/sei/controlador externo.RhR? 

~õ'hl"i,jj 
.-..r.:,r ___ :u-..-: acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0. informando o código verificador 14942808 

· ,: e o código CRC 28C0CS1C. 
,".i', 

l{eferência: Processo nº 08200.009918/2020-21 SEI nº 14942808 

https:/ /sei .d pf .gov. br/sei/controlador. ph p ?acao=docu mento _im prirni r __ we b&acao _ origem=arvore __ visualizar&id _documento= 18702384&i nfra _ sisle.. . 1 / i 



Inquérito 4828 

TERMO DE JUNTADA 

Certifico que nesta data juntei aos autos a petição STF n2 42559/2020. 

Brasília, 10 de junho de 2020. 



Supremo Tribunal Federal sTF01g11a1 

10/06/2020 17:24 0042559 

r 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

INQUÉRITO N. 4828/DF 

180978/20/MJNISTÉRIO PúBLJCO FEDERAL/PGR/HJ 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

REQUERENTE 

REQUERIDO 

RELATOR 

Sob sigilo 
Sob sigilo 
Ministro Alexandre de Moraes 

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, 

1. O Ministério Público Federal vem à presença de Vossa Excelência para aditar os 
termos da Petição nº 161.128/2020, a fim de requerer que as instituições financeiras 
sejam informadas de que os dados bancários, cujo encaminhamento foi pleiteado no item 
57.8.4 da peça, também devem ser enviados para o número de cooperação técnica 002-
PF-005660-59. 

2. Registra, para os fins dos itens 57.2 e dos requerimentos de busca e apreensão, 
bem como de afastamentos dos sigilos bancário e financeiro daquele mesmo documento, 
que os dados dos administradores dos canais "Universo" e "Foco do Brasil" ( ou "Folha do 
Brasil"):José Luiz Bonito ("Roberto Bani"), CPF 025.479.808-00, residente na Rua João 
Pereira Inácio nº 262, Parque da Aviação, Praia Grande (SP) e na Avenida Penedo nº 
149, Catiapoã, São Vicente (SP) e Folha do Brasil Negócios Digitais Ltda. ("FB3 News"), 
CNPJ 32.900.147/0002-05, com sedes na Rua Príncipe Humberto nº 112, conjunto 44, 
Vila Campestre, São Bernardo do Campo (SP) e no SCN, Quadra 4, Bloco B, 12° andar, 
Centro Empresarial V arig, Brasília ( D F) já foram transmitidos à autoridade policial. 

3. Preconiza, por fim, que o Departamento de Polícia Federal, órgão com o qual 
aquelas informações serão compartilhadas, seja autorizado a adotar outras medidas, não 
alcançadas pela reserva de jurisdição, necessárias e pertinentes ao escopo desta 
investigação. 

Brasília, 10 de junho de 2020. 

H 



Inquérito 4828 

TERMO DE CONCLUSÃO 

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

Brasília, 10 de junho 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 

DECISÃO 

(Petições 169.325/2020 e 180.978/2020) 

Trata-se de aditamento aos termos da petição nº 161.128/2020, 

formulado pela Procuradoria-Geral da República, requerendo: 

a) que as instituições financeiras sejam informadas de que 

os dados bancários, cujo encaminhamento foi pleiteado no item 

57.8.4 da peça, também devem ser enviados para o número de 

cooperação técnica 002-PF-005660-59; 

b) que para os fins dos itens 57.2 e dos requerimentos de 

busca e apreensão, bem como de afastamentos dos sigilos 

bancário e financeiro daquele mesmo documento, sejam 

registrados os dados agora fornecidos dos administradores dos 

canais "Universo" e "Foco do Brasil"; 

c) que o Departamento de Polícia Federal, órgão com o 

qual aquelas informações serão compartilhadas, seja autorizado 

a adotar outras medidas, não alcançadas pela reserva de 

jurisdição, necessárias e pertinentes ao escopo desta 

investigação. 

Também consta da petição nº 169.325/2020, manifestação no sentido 

de que, com relação aos investigados Otavio Oscar Fakhoury, Allan Lopes 

dos Santos e Sara Fernanda Giromini, "a tomadia dos objetos encontrados 
naqueles logradouros e eventualmente nos que foram indicados nos itens 57.5.1, 
57.5.9 e 57.5.15 da Petição nº 161.128, seja realizada no local em que atualmente 
se encontram depositados, gerando assim, por via de consequência, novos autos 
de apreensão". 

É a síntese do necessário. 

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 DS0A-051 B-AC28-E6AA e senha 75EC-D3AA-C564-6855 



INQ 4828 / DF 

Verifico a pertinência dos pedidos formulados, razão pela qual ficam 

DEFERIDOS, tal como requerido nas petições 169.325/2020 e 

180.978/2020. 

Providencie-se o necessário. 

Brasília, 12 de junho 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 D50A-051 B-AC2B-E6AA e senha 75EC-D3AA-C564-6855 
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INQUÉRITO 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, encaminhei cópia da decisão de fls. J ic:hl W à autoridade 

policial designada nestes autos. 

Brasília, 12 de junho de 2020 



Inquérito 4828 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Em 12 de junho de 2020, fica encerrado o 1º volume autos do Inquérito 4828 à folha nº 231. 

3440, lavrei o presente termo. 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 


