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INQ4828 

TERMO DE ABERTURA 

Em 02 de dezembro de 2020, fica formado o 5º volume dos autos do Inquérito 4828 que se 

inicia a folhas nº 826. 

Brasília, t:f/ de DEZEMBRO de 2020. 

Eu, Cristina Yukiko Kusahara -

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 



INQ4828 

TERMO DE JUNTADA 

Certifico que nesta data, fiz a juntada da petição STF n!! 0105503, 100810 e 106605/2020 

Brasília, 14 de dezembro de 2020. 

Cristina Vukiko K~ Assessora designada 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 
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EXMO. MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES RELATOR DO 

INQUÉRITO 4828 

INVESTIGADO :ARTUR DE CASTRO DE CARVALHO 

ARTHUR DE CASTRO, já qualificado nos autos do 

inquérito em epígrafe, vem perante V.Exa., informar que diante 

da informação veiculada de unificação dos inquéritos 4781 e 4828, 

requer cópia integral de todo o inquérito 4828 inclusive com os 

despachos e decisões já publicadas. 

Requer ainda as manifestações e decisões acerca 

do pedido de REVOGAÇÃO das medidas cautelares, haja vista o 

prazo de 150 DIAS, sem indiciamento até a presente data. O que 

em tese configuraria ABUSO DE AUTORIDADE, por cumprimento 

antecipado de pena. 

Brasília, 25 de novembro de 2020. 

51,,.J ot: ""° t _____ k ~. ~ k """-~ 
ERALDINO sÁNros NUNES JúN1ort7 

OAB-DF 9.897 

RENATA CRIST 

OAB-

Quadra C-1 Lotes 1/12 Sala 907 Ed. Taguatinga Trade Center - Taguatinga Centro/DF - CEP: 72.010-010 - www.bnjradvogados.com.br 



ll ADVOCACIA TOLEDO 
ASSIS TOLEDO & VILHENA TOLEDO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, 

DIGNÍSSIMO RELATOR - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Referência: Inquérito 4828/DF 

Supremo Tribunal Federal sTF01911a1 

10/12/2020 14:24 0105503 
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Luís FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, devidamente qualificado no 

expediente em epígrafe, vem a Vossa Excelência, por seus Advogados, com tradicional 

consideração, requerer atualização das cópias a partir da fl. 656. 

Pede deferimento. 

Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. 

Eduardo de Vilhena Toledo 

OAB/DF nº 11.830 

Lucas Resende Fraga 

OAB/DF nº 50.028 

Marcus Vinícius de C. Figueiredo 

OAB/DF nº 20.931 

Vanessa Vitória Oliveira 

OAB/DF nº 61.318 

Lucas Gomes de Vilhena Toledo 

OAB/DF 18.176/E 

SAS Qd. OI Bloco N, Lotes 01/02, Edifício Terra Brasilis, Salas 1301 a 1304, 
Brasília- DF - CEP 70070-941, Tel.: (0xx61) 3323-5260 / 3323-5895 Fax: (0xx6 l) 3321-0131 



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL ALEXANDRE 

INQUÉRITO 4.828/DF 

DE MORAES, RELATOR DO 

Inquérito nº 4.828/DF 

::,upremo I nouna1 t-edera1 

14/12/2020 15:21 0106605 
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OTÁVIO OSCAR FAKHOURY, já qualificado 

nos autos em epígrafe, por seus advogados, vem, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, reiterando a invocação do permissivo contido 

na Súmula Vinculante 14 dessa Egrégia Corte, expor e requerer o que se 

segue. 

Foi noticiado em blog1 que o Deputado Federal 

N ereu Crispim (PSL-RS) teria encaminhado a Vossa Excelência, em 

27/10/2020, por meio de endereço eletrônico, o Ofício 452/2020 (DOC. 1), 

ao qual, todavia, o ora Peticionário não teve acesso, embora formulado, 

em 04/11/2020 - e posteriormente deferido - pleito de obtenção de 

cópia atualizada dos autos em questão. 

Importante salientar que, ao que tudo indica, o 

conteúdo do aludido Ofício 452/2020 guarda estreita correspondência 

com o objeto deste Inquérito, havendo, inclusive, possibilidade real de 

o Peticionário ter sido mencionado em tal documento - sendo certo 

que seu conteúdo lhe é relevante ainda que esse não seja o caso. 

1 https://bit.lv/2Lp5zJF, com acesso às l lh de 14 de dezembro de 2020. 

Av. São Valério, 115, Cidade Jardim ICEP 05603--010 / São Paulo - SP -Brasil 
PABX: (55)(11)3032-6001 / FAX: (55) (11) 3032-3922 

wv.•w.man-:5ur.adv.br 
processos(á;1n<:1nssur.adv.br 



MANSSUR 

A dúvida, de igual sorte, persiste em relação aos 

depoimentos prestados pelo Deputado Federal Alexandre Frota (PSDB

SP), cujo acesso, até o momento, também não restou viabilizado. 

Por tais motivos, a fim de assegurar o 

contraditório e ampla defesa e com o objetivo de instruir eventual 

medida judicial contra quem de direito, roga-se a Vossa Excelência 

franquear ao Peticionário acesso amplo e irrestrito ao conteúdo e 

eventuais anexos do Ofício 452/2020, bem como aos depoimentos 

prestados pelo Deputado Federal Alexandre Frota no âmbito do 

Inquérito em epígrafe e seus apensos. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

De São Paulo para Brasília, 14 de dezembro de 2020. 

A.f //' .,,;r 
// /,/,/'''."'/ . - /,· 1/ /v.u-,,,,,i,,/ ./ , 

// 
/ .e./ 

JOÃO VINÍCIUS MANSSUR 

OAB/SP 200.638 

WILLIAM ILIADIS JANSSEN 

OAB/SP 407.043 

Av. São Valério, 115, Cidade Jardim/ CEP 05603--010 / São Paulo - SP - Brasil 
PABX: (55) (11) 3032-6001 / FAX: (55) (11) 3032-3922 

.\vww.m.1n_:-;sur.ady._br 
proce~sos:í.i=im1nssur .ad\' ,br 
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INQ4828 

TERMO DE CONCLUSÃO 

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

Brasília, 14 de dezembro de 2020. 

Cristina Yukiko ~ Assessora Designada 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO 

(PETIÇÃO STF N 11 100810/2020) 

Trata-se de pedido de vista dos autos, formulado por ARTHUR DE 

CASTRO. 

O pedido não pode ser acolhido. O requerente não demonstrou 

qualquer interesse processual nestes autos e, diante do sigilo decretado, o 

acesso é restrito aos investigados e aos advogados regularmente 

constituídos. 

Comunique-se o interessado. 

Brasília, 14 de dezembro 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 A 1 F1-2C1 F-6227-408F e senha 1 E6E-5811-275D-9ADB 



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 N11 105503/2020) 

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

advogados regularmente constituídos de LUIS FELIPE BELMONTE DOS 

SANTOS para integral conhecimento das investigações a ele relacionadas. 

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

previamente agendada junto ao Gabinete e será realizada através do 

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

identificando o destinatário, que deverá manter o sigilo. 

Providencie-se a intimação dos advogados, inclusive por meios 

eletrônicos. 

Cumpra-se. 
Brasília, 14 de dezembro 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 581C-85A2-EA56-9892 e senha 5F9F-F6D8-4CA4-AEFC 



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 106605/2020) 

Trata-se de pedido de acesso ao ofício nº 452/2020 - Gabinete do 

Deputado Federal N ereu Crispim, formulado pelos patronos de OTAVIO 

OSCAR FAKHOURY, sustentando, em síntese, ser imprescindível o 

acesso ao conteúdo do ofício para elaboração de suas defesas. 

É o breve relato. 

Decido. 

A Súmula Vinculante nº 14 foi firmada para assegurar ao defensor 

legalmente constituído o direito de pleno acesso ao inquérito 

(parlamentar, policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de 

sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e 

formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, 

consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda 

em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio 

inquérito ou processo judicial (HC 93.767, Re. Min. CELSO DE MELLO). 

No caso dos autos, todavia, é inviável o acesso ao referido 

documento como postulado pela defesa; isso porque existem diligências 

pendentes de realização ou ainda em curso, o que afasta, por ora, a 

aplicação da referida súmula. 

Como já anteriormente deferido, fica concedido o acesso integral ao 

Inquérito 4828, cujas investigações se referem ao requerente e, diante do 

caráter sigiloso destes autos, a vista deverá ser previamente agendada 

junto ao Gabinete, e será realizada através do fornecimento de cópia 

digitalizada, com aposição de marca d' água identificando o destinatário, 

que deverá manter o sigilo. 

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 D57C-D699-A839-D3D0 e senha 5211-8896-C65E-20A7 



INQ 4828 / DF 

Providencie-se a intimação dos advogados. 

Cumpra-se. 

Brasília, 14 de dezembro 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 D57C-D699-A839-D3D0 e senha 5211-8896-C65E-20A7 
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INQ4828 

TERMO DE CONCLUSÃO 

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

Brasília, 15 de dezembro de 2020. 

Cristina Yukiko ~ Assessora Designada 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO 

Considerando a necessidade de prosseguimento das investigações e 

a proximidade do recesso, nos termos previstos no art. 10 do Código de 

Processo Penal, prorrogo por mais 90 (noventa) dias, contados a partir do 
encerramento do prazo final anterior (25 de dezembro), o presente 

inquérito. 

Publique-se. 

Brasília, 15 de dezembro 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 4F01-62CA-6541-B52B e senha 19A9-E209-A540-22B4 



INQ4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, encaminhei cópia das decisões de fls. ~ ~~ - 2'"3:õ aos advogados 

regularmente constituídos. 

Brasília, 16 de dezembro de 2020 

Cristina Yukiko Ku~ - Assessora Designada 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 



INQ4828 

TERMO DE JUNTADA 

Certifico que nesta data fiz a juntada da petição STF nº 108263/2020. 

Brasília, \-\' de DEZEMBRO de 2020. 

'\ ( 
1 ' J,1J1 

e . . Y kºk K \.J\Jv A d . d nstma u I o usa,Jara - ssessora es1gna a 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 
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• , ASSIS TOLEDO & VILHENA TOLEDO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, 

DIGNÍSSIMO RELATOR - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Referência: Inquérito 4828/DF 

Supremo Tribunal Federal sTF01911a1 

17/12/2020 14:20 0108263 
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Luís FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, devidamente qualificado no 

expediente em epígrafe, vem a Vossa Excelência, por seus Advogados, com tradicional 

consideração, requerer a juntada de revogação de substabelecimento. 

Pede deferimento. 

Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. 

Eduardo de Vilhena Toledo 

OAB/DF nº 11.830 

José Francisco Fischinger 

OAB/DF nº 48.277 

casRe~~ 
OAB/DF nº 50.028 

Marcus Vinícius de C. Figueiredo 

OAB/DF nº 20.931 

Lucas Gomes de Vilhena Toledo 

OAB/DF 18.176/E 

SAS Qd. 01, Bloco N, Lotes 01/02, Edificio Terra Brasilis, Salas 1301 a 1304, Brasília - DF - CEP 70070-941 
Tel.: 61 3323-5260 e Fax: 61 3321-0131 e-mail: toledo@advocaciatoledo.adv.br 
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.... ADVOCACIA TOLEDO 
• , ASSIS TOLEDO & VILHENA TOLEDO 

REVOGAÇÃO DE SUBSTABELECIMENTO 

Revogo os poderes por mim substabelecidos à Advogada Vanessa 

Vitória Oliveira, OAB/DF nº 61.318, nos autos do Inquérito 4828, em trâmite no Supremo 

Tribunal Federal. 

Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. 

Eduardo de Vilhena Toledo 

OAB/DF nº 11.830 

SAS Qd. 01, Bloco N, Lotes 01/02, Edifício Terra Brasilis, Salas 1301 a 1304, Brasília - DF - CEP 70070-941 
Te!.: 61 3323-5260 e Fax: 61 3321-0131 e-mail: toledo@advocaciatoledo.adv.br 



INQ4828 

TERMO DE JUNTADA 

Certifico que nesta data, fiz a juntada da petição STF n!! 107615 e 107789/2020 

Brasília, 21 de dezembro de 2020. 

Cristina Vukiko K~ - Assessora designada 

\ 
Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 



MENDES E NAGIB 
A O V O G A O O I 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES 

D.D. RELATOR DOS AUTOS DO INQUÉRITO Nº 4.828 

Supremo Tribunal Federal 

16/12/2020 11:28 0107615 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI, vem, 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por meio de seus 

procuradores, requerer a juntada do substabelecimento em anexo, bem 

como novas cópias atualizadas do inquérito 4.828, a partir da fl.746. 

Termos em que 

Pede deferimento. 

Brasília, 16 de dezembro de 2020. 

Romulo M. Nagib 

OAB/DF 19.015 

Gustavo Mendes 

OAB/DF 45.233 

SHN, quadra 1, bloco A, Ed. Le Quartier, sala 1418, Brasilia-DF, CEP: 70701-000 
(61) 3033-1007 contato@mendesenagib.adv.br 

mendesenagib.adv. br 



MENDES E NAGIB 

SUBSTABRLECJMRNTO 

Pelo presente instrumento, eu, ROMULO MARTINS NAGJB, brasileiro, advogado inscrito na 

OAB/DF sob nº .19.015, substabeleço, com reserva de poderes, 

~ pJ~ . ~-------' advogado (a) inscrito (a) na 
V V 

OAB/ .J2f._ sob nº S'tJ C,°'~Q . nos poderes que me foram conferidos através de 

12®1~-~J~~-
que tramita 

Brasflia, ~ de d~ de ;l0:20 

2Z . 'h -/ 
/R~R/~üm 

OAB/DF 19.015 

SHN, quadra 1, bloco A, Ed. Le Quartier, sala 1418, Brasilia-DF, CEP: 70701-000 
(61) 3033-1007 contato@mendesenagib.adv.br 

mendesenagib.adv.br 

perante 

1 



·;; Bmno Rodrigues Advomcia S / S 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, DIGNO 
RELATOR DO INQUÉRITO POLICIAL N. 0 4828, DA PRIMEIRA 
TURMA, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

INQ 4828 

SÉRGIO FERREIRA DE 

Supremo Tribunal Federal sTF01911a1 

16/12/2020 16:56 0107789 

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

LIMA JÚNIOR, já 
devidamente qualificado nos autos do processo acima 
referenciado vem, respeitosamente, à presença de Vossa 
Excelência, por intermédio de seu advogado, com 
fundamento nos artig~s 1 º, inciso III e 5°, caput, e 
incisos XXXIV, alinea "a", XXXV, LIV e LV da Constituição 
Federal c/ c artigo 7 º, incisos XIV, XV e XXI, da Lei 
8. 906/94 (Estatuto da Advocacia), requerer que seja 
franqueada à Defesa Técnica já constituída a vista dos 
autos em cartório, excepcionalmente, para obtenção de 
cópias reprográficas e/ou digitalizadas complementares do 
Inquérito n. 0 4828 (fls. 806 e seguintes), inclusive 
mídias e eventuais apensos, bem como das demais 
cautelares derivadas do INQ 4828 que tramitem perante 
esse colendo STF, para estudo técnico. 

Para respaldar seu pedido, pede vênia 
para fazer menção ao julgado a seguir, do Supremo 
Tribunal Federal, estabelecendo que " ... do p1exo de 
direitos dos quais é titu1ar o indiciado - interessado 
primário no procedimento administrativo do inquérito 
policial - , é coro1ário e instrumento a prerrogativa do 
advogado de acesso aos autos respectivos .. . " 1

• 

Invoca, ainda, o teor da Súmula 
Vinculante n.º 14, que assim dispõe: " ... E direito do 
defensor, no interesse do representado, ter acesso aç1o 
aos e1emen tos de prova que, já documentados em 
procedimento investigatório rea1izado por órgão com 
coq,etência de po1ícia judiciária, •digam respeito ao 
exercício do direito de defesa ... ". 

1 HC 82354, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 24-09-
2004. 

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

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



Bruno Rodfi.gue.r Admmàa S/S 

O pedido também encontra respaldo no 
disposto no artigo 7°, incisos XIV, XV e XXI, do Estatuto 
da Advocacia, conforme redação dada pela Lei n. 13.245 de 
12/01/2016, verbis: 

"Art. 7º São direitos do advogado: 
( . .. ) 
XIV - examinar, em qua.lquer instituição responsáve.l por 
conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de 
f.lagrante e de investigações de qua.lquer natureza, findos 
ou em andamento, ainda que cone.lusos à autoridade, 
podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico 
ou digi ta.l; 
XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos 
de qualquer natureza, em cartório ou na repartição 
competente, ou retirá-los pelos prazos legais; 
XXI - assistir a seus clientes investigados durante a 
apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do 
respectivo interrogatório ou depoimento e, 
subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e 
probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou 
indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva 
apuração ... ". (Destacamos) 

No mesmo sentido a Constituição Federal 
garante, em seu artigo 5°, inciso XXXIII, que '' ... todos 
têm direito a receber dos órgãos públ.icos informações de 
seu interesse particul.ar, ou de interesse col.etivo ou 
geral., que serão prestadas no prazo da lei, sqb pena de 
responsabilidade ... n. 

Pelo exposto, invocando os postulados 
constitucionais do DEVIDO PROCESSO LEGAL (artigo 5°, 
inciso LIV, da CF), da AMPLITUDE DE DEFESA (artigo 5°, 
inciso LV, da CF) e, sobretudo o costumeiro bom sensQ de 
Vossa Excelência, requer seja franqueada à Defesa Técnica 
já devidamente constituída a vista dos autos em cartório, 
excepcionalmente, para obtenção de cópias reprográficas 
e/ou digitalizadas complementares do presente Inquérito 
(fls. 806 e seguintes), inclusive mídias e eventuais 
apensos, bem como das demais cautelares derivadas do INQ 
4828 que tramitem perante esse colendo STF, para estudo 
técnico e adoção das medidas cabíveis. 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 

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

CEP: 70.070-010 E-mail: bruno@brunorodriguesadvocacia.com 

2 



INQ4828 

TERMO DE CONCLUSÃO 

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

Brasília, 21 de dezembro de 2020. 

Cristina Yukiko Kusah~sessora Designada 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO 

(PETIÇÃO STF Nº 107615/2020) 

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

advogados regularmente constituídos de BEATRIZ KICIS TORRENTS 

DE SORDI para integral conhecimento das investigações a ela 

relacionadas. 

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

previamente agendada junto ao Gabinete e será realizada, após o período 

de recesso, através do fornecimento de cópia digitalizada, com aposição 

de marca d' água identificando o destinatário, que deverá manter o sigilo. 

Providencie-se a intimação dos advogados, inclusive por meios 

eletrônicos. 

Cumpra-se. 

Brasília, 21 de dezembro 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 2683-A92E-E15C-3D8D e senha EFF2-E47F-DED6-2350 



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 107789/2020) 

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

advogados regularmente constituídos de SÉRGIO FERREIRA DE LIMA 

JÚNIOR para integral conhecimento das investigações a ela relacionadas. 

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

previamente agendada junto ao Gabinete e será realizada, após o período 

de recesso, através do fornecimento de cópia digitalizada, com aposição 

de marca d' água identificando o destinatário, que deverá manter o sigilo. 

Providencie-se a intimação dos advogados, inclusive por meios 

eletrônicos. 

Cumpra-se. 

Brasília, 21 de dezembro de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE M0RAES 

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 0A05-C0D9-983D-FEAD e senha 5A4A-9AD2-16F2-1 F20 
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INQ4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, encaminhei cópia da decisão de fls. 'i l\ C\ · fl ('/0 
regularmente constituídos. 

Brasília, 22 de dezembro de 2020 

Cristina Yukiko ~ Assessora Designada 
\ 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 

aos advogados 



INQ4828 

TERMO DE CONCLUSÃO 

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

Brasília, 4 de JANEIRO de 2021. 

Cristina Vukiko ~Assessora Designada 

Gabinete do Mm. 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 

1. Apensem-se o RE 2020.012479-SR/PF/DF e anexos nestes autos. 

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

manifestação sobre o relatório parcial da Polícia Federal. 

Cumpra-se. 

Brasília, 4 de janeiro de 2021. 

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 8387-8C4B-FF13-34C1 e senha D8AA-6AA9-8B98-C184 



INQ4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, encaminhei os autos à Procuradoria-Geral da República, para 

cumprimento do despacho de fls. ~53 . 
Certifico ainda que, além dos 5 volumes do Inquérito 4828, foram encaminhados os seguintes 

apensos: 

IPL 20200060052/2020 - Com 2 volumes e Apensos I, 11, Ili, IV e V; 

RE 2020.012479 - SR/PF/DF - Com 4 volumes; 

RE 2020.0079235 - SR/PF/DF - Foco do Brasil; 

RE 2020.0070038 - NIP/SR/PF/DF- Compartilhamento de Provas; 

RE 2020.0062590- NIP/SR/PF/DF - Representação Interceptação/ Busca Allan; 

RE 2020.0108833 - SR/PF/DF - PET 8908/PET 9022; 

RE 2020.007137 - NIP/SR/PF/DF - RMAS Parciais; 

RE 20200062582/2020 - Representação WPP Oswaldo e Sandra; 

RE 2020.0070028- NIP/SR/PF/DF - Preservação dos Links e Monetização; 

RE 2020.008034 - SR/PF/DF - Quebra de sigilo bancário; 

RE 20200064090/2020 - MPT Oswaldo Eustáquio; 

RE 20200062243/2020- MBA OP. LUME Fase 2; 

RE 2020.0080238 - SR/PF/DF - Bloqueio de Contas Facebook. 

Brasília, 4 de janeiro de 2020 

Cristina Yukiko ~ssessora Designada 

Gabinete d:]~'-ª~~e-:ndre de Moraes 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

DCJ/SEJUD - DIVISÃO DE CONTROLE JUDIClAL/SEJUD 

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL 

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

Número do Auto Judicial: 

Etiqueta 

Data da Vista: 

Data da Entrada: 

Motivo da Entrada: 

Urgente: 

Inforn1ações da Distribuição 

Ofício: 

Tipo de Vínculo: 

Forma de Distribuição: 

Forma de Execução: 

Data: 

Responsável: 

Informações da Conclusão 

Oficio: 

Tipo de Vínculo: 

Motivo: 

Forma de Execução: 

Data: 

Responsável: 

4828 

STF-INQ-4828 

04/01/2021 00:00:00 

05/01/2021 15:58:16 

Parecer 

Não 

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: ASSEP-CRIMINAL 

ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS 

Titular 

Conforme regras da Unidade 

Distribuição Automática 

05/01/2021 15:58:23 

Luiz Cristiano Rocha Leite 

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: ASSEP-CRJMINAL 

Oficio sem chefe da unidade no momento da distribuição 

Titular 

Ofício Titular 

Conclusão Automática 

05/01/2021 15:58:45 

Luiz Cristiano Rocha Leite 

Brasília, 05/01/2021 15:58:45. 

Responsavel pela conclusão do auto judicial 
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INQ4828 

CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, foi realizada a retificação da numeração de fls. 955 dos autos do 

Inquérito nº 4828, a qual deveria constar como fls. 855. 

Brasília, tl3 de março de 2021 

Gabinete do Min. Alexandre 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 

DESPACHO 

Solicitem-se à Procuradoria-Geral da República a devolução dos 

autos do Inquérito 4828, bem como seus apensos, em carga desde 

04/01/2021. 

Cumpra-se. 

Brasília, 10 de março de 2021. 

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 DB53-ADEE-7F7B-BE46 e senha 3BC9-92E1-5279-F398 



INQ4828 

CERTIDÃO 

Certifico que, em 04/01/2021, encaminhei por e-mail o despacho de fls. 85T 
Procuradoria-Geral da República. 

Brasília, de março de 2021. 

Cristina Yukiko Kusahara -Assessora Designada 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 

à 
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lnq 4781 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, compareceu neste gabinete o Dr. Lucas Resende Fraga, OAB 

50028/DF e recebeu cópia do Inquérito 4828. O advogado foi cientificado do caráter sigiloso 

dos autos. 

Brasília, 9 de setembro de 2020 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 

Supremo Tribunal Federal 
Gabinete do Ministro Alexandre de Moraes 

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

70175-900 Brasilia-DF 

RECEBIDO: ~ e"':;;, ~· 
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lnq 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, compareceu neste gabinete o Dr. Andrews Magalhães Krõger Galo, 

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

sigiloso dos autos. 

Brasília, 12 de novembro de 2020 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 

Supremo Tribunal Federal 
Gabinete do Ministro Alexandre de Moraes 

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

70175-900 Brasília-DF 





lnq 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, compareceu neste gabinete o Dr. Antônio Cardoso da Silva Neto, OAB 

26094/DF e recebeu cópia do Inquérito 4828. O advogado foi cientificado do caráter sigiloso 

dos autos. 

RECEBIDO: (/;vf"ôl/fcJ 

o/11,?)/~/' 

Brasília, 12 de novembro de 2020 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 

Supremo Tribunal Federal 
Gabinete do Ministro Alexandre de Moraes 

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

70175-900 Brasília-DF 

J IL v--:1 ,A/ero 
~~dd /)? 

2,,c. o/f 
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lnq 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, compareceu neste gabinete a Ora. Ana Flávia da Silva Pereira, OAB 

66056/DF e recebeu cópia do Inquérito 4828. A advogada foi cientificada do caráter sigiloso 

dos autos. 

Brasília, 12 de novembro de 2020 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 

Supremo Tribunal Federal 
Gabinete do Ministro Alexandre de Moraes 

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

70175-900 Brasllia-DF 
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lnq 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, compareceu neste gabinete o Dr. Rodrigo Bonametti de Miranda, 

OAB 410471/SP e recebeu cópia do Inquérito 4828. O advogado foi cientificado do caráter 

sigiloso dos autos. 

Brasília, 13 de novembro de 2020 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 

RECEBIDO: 





lnq 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, compareceu neste gabinete o Dr. Romulo Martins Nagib, OAB 19181-

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

autos. 

RECEBIDO: 

Brasília, 19 de novembro de 2020 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 

Supremo Tribunal Federal 
Gabinete do Ministro Alexandre de Moraes 

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

70175-900 Brasília-DF 
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lnq 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, compareceu neste gabinete o Dr. Andrews Magalhães Krõger Galo, 

OAB 55942/DF e recebeu cópia do lnq 4828. O advogado foi cientificado do caráter sigiloso dos 

autos. 

RECEBIDO: 

Brasília, 3 de dezembro de 2020 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 

Supremo Tribunal Federal 
Gabinete do Ministro Alexandre de Moraes 

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

70175-900 Brasília-DF 





lnq 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, compareceu neste gabinete o Dr. Geraldino Santos Nunes Júnior, OAB 

09897 /DF e recebeu cópia do lnq 4828. O advogado foi cientificado do caráter sigiloso dos 

autos. 

Brasília, 9 de dezembro de 2020 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 

Supremo Tribunal Federal 
Gabinete do Ministro Alexandre de Moraes 

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

70175-900 Brasília-DF 
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lnq 4828 

CERTIDÃO 

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

61318/DF e recebeu cópia do Agravo Regimental (48481/2020) no lnq 4828. A advogada foi 

cientificada do caráter sigiloso dos autos. 

Brasília, 9 de dezembro de 2020 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 

Supremo Tribunal Federal 
Gabinete do Ministro Alexandre de Moraes 

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

70175-900 Brasilia-DF 
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lnq 4828 

CERTIDÃO 

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

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

autos. 

Brasília, 16 de dezembro de 2020 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 

RECEBIDO: 
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lnq 4828 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data, compareceu neste gabinete o Dr. Lucas Resende Fraga, OAB 

50028/DF e recebeu cópia do lnq 4828. O advogado foi cientificado do caráter sigiloso dos 

autos. 

RECEBIDO: 

Brasília, 17 de dezembro de 2020 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 

Supremo Tribunal Federal 
Gabinete do Ministro Alexandre de Moraes 

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

70175-900 Brasília-DF 
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lnq 4828 

TERMO DE JUNTADA 

Certifico que nesta data, fiz a juntada das petições STF nº 105161 e 105162/2020 

Brasília, 31 de dezembro de 2020. 

Cristina Yukiko Kusahara -Assessora designada 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 



EXMO. SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES RELATOR 

DO INQUÉRITO 4828 DA 2ª. TURMA CRIMINAL. 

Supremo Tribunal Federal sTF0191ta1 

09/12/2020 16:10 0105161 

l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111 

THAIS RAPOSO AMARAL PINTO CHAVES E 

ERNANI FERNANDES BARBOSA NETO, já qualificados nos autos 

do inquérito em epígrafe, vem por intermédio de seus advogados 

informar e requerer: 

1) No dia 21 de outubro V.Exa., em acatamento ao pedido do 

Procurador da República, determinou a abertura do 

inquérito 4828/DF, onde no item 3) houve a determinação de 

sigilo; 

2) No dia 04 de dezembro de 2020 o jornal ESTADO DE SÃO 

PAULO publicou matéria elaborada pelos jornalistas PATRIK 

CAMPOREZ, BRENO PIRES E RAFAEL MORAES MOURA, onde 

relatam que tiveram acesso a 1.152 folhas do inquérito. 

Detalhe importante, na própria chamada da matéria o 

periódico admite o conhecimento de que o inquérito é 

SIGILOSO. 

3) No bojo da matéria, existe a exibição de vários trechos de 

depoimentos prestados na Policia Federal, inclusive 

detalhando as remunerações recebidas pelos investigados e 



-. 

declaradas em seus depoimentos, ipsis litteris tal qual 

relatadas. Mesmo sem haver um relatório final da 

investigação e até o momento não haver nenhum indiciado, 

o jornal traça uma narrativa tentando associar os 

YOUTUBERS com o Presidente da República. 

4) Estes vazamentos têm sido recorrentes. No dia 05 de 

dezembro, o Politica do Estadão, por meio do blogueiro 

Fausto Macedo, publicou o depoimento do Deputado 

Eduardo Bolsonaro, novamente violando o sigilo decretado. 

Por todo o exposto, verifica-se que o JORNAL 

ESTADO DE SÃO PAULO, os seus jornalistas PATRIK CAMPOREZ, 

BRENO PIRES e RAFAEL MORAES MOURA mais o blogueiro Fausto 

Macedo violaram o artigo 153, parágrafo 1º do Código Penal, 

ressalvando que a divulgação da investigação causa prejuízo à 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e aos investigados, intentando criar 

uma narrativa que vise desestabilizar o GOVERNO FEDERAL. Por 

afetar a administração pública, deve ser a ação pública 

incondicionada. 

V. Exa como presidente do INQUÉRITO 4828 

pelo dever que possui de zelar pelo sigilo, coibindo os vazamentos, 

deve por cautela que a lei exige, determinar a apuração ao 

Procurador de abertura de inquérito contra os responsáveis pela 

VIOLAÇÃO DO SIGILO (artigo 385 do Código Penal), considerando 

como parte da investigação os envolvidos, que notoriamente 

descumpriram os ditames das normas que impedem os 

vazamentos supramencionados. 

Vale destacar que aqueles que possuem a 

guarda dos autos são seus responsáveis, in casu a guarda dos 



autos se encontra sob os cuidados e responsabilidade de quem 

preside o inquérito. Qualquer ocorrência que repercuta em 

prejuízo a seu andamento, possuindo o condão de prejudicar os 

investigados ou terceiros a eles relacionados, ou que o tumultue 

com desrespeito às normas do ordenamento jurídico, deve ser 

apurada com firmeza e seriedade que a lei exige. 

Vale lembrar que uma das matérias vinculadas 

ao Estadão acusa o gabinete do governo de privilegiar blogueiros 

e jornalistas da ala conservadora ligadas ao Presidente da 

República, afirmando possuírem informações que outros 

jornalistas não possuem acesso. 

Essa acusação enfatiza a necessidade de 

esclarecimentos sobre a quebra indevida de sigilo, sob pena de 

transparecer que o jornalista peque pelo que condena, possuindo 

acessos privilegiados aos documentos contidos no inquérito que 

nem sequer os patronos dos investigados possuem. 

Diante do Exposto requer a V.Exa., que 

determine ao PROCURADOR DA REPÚBLICA que indicie os 

JORNALISTAS PATRIK CAMPOREZ, BRENO PIRES E RAFAEL 

MORAES MOURA e o blogueiro Fausto Macedo por violação do 

artigo 153, parágrafo 1º do Código Penal bem como os diretores 

de jornalismo daquele periódico. 

Requer a V.Exa., a abertura de inquérito para 

apuração de VIOLAÇÃO DE SIGILO, por parte dos envolvidos nas 

investigações do INQUÉRITO 4828-DF, inclusive servidores do 

gabinete, do Ministério Público e da Polícia Federal. 



Requer ainda que seja oficiado o JORNAL 

ESTADO DE SÃO PAULO a se abster de publicar ou divulgar 

depoimentos ou qualquer material relacionado ao INQUERITO 

4828, sob pena de responder conforme a letra da norma penal. 

Brasília, 09 de dezembro de 2020. 

OAB-DF 9.897 

ISABELA BUENO 

OAB-DF 29289 
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terminaram durante a quarentena 
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A pequena ponte 
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fortuna de Ronaldo 
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É o fim da pós-graduação no Brasil? 

[Galeria] O animal mais mortífero da Terra parece 
completamente inofensivo 

[Pies] Em 1997, ela teve sete gêmeos. Veja como eles 
estão 21 anos mais tarde! 

Carnovels Vitaminews 

[Fotos] Apesar de parecer falso, 
olhe bem, você verá que o que está 
na imagem é real 
Desafiomundial 

Dermatologista: "descobrimos 
como combater a proteína que 
destrói seu colágeno" 
diatena.com.br 

[Fotos] Mulher de 96 anos coloca 
casa para vender. Os compradores 
entram e não conseguem acreditar 
no que vêem 
Doithouses 
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Alvorada 'é local de apoiadores', diz 
youtuber bolsonarista que faturou 
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Anderson Rossi, dono do canal Foco do Brasil. arrecadou US$ ;330 mil entre março de 2019 e maio 
de 2020 e explica como funciona acesso ao Alvorada 
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Combate à corrupção e os 17 anos 
da Convenção de Mérida 

A pandemia, o envelhecimento e os O legado de 2020 
desafios do câncer 

Alvo da PF, jovem advogado tem clientes famosos e é estrela da lava Jato 

[Fotos] Famosos falidos trabalhando em empregos 
comuns 

[Fotos] Professor manda menina para casa sem calças, 
não percebe quem é o pai 

Restwow Articlestone 

[Pies] Há um truque WD-40 que 
todos devem saber 

39 Fotos constrangedoras de 
casamentos que farão você chorar 
de rir! 
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sódio que todos deveriam 
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Em depoimento à PF, ajudante que atua ao lado Tercio Arnaud no gabinete do presidente afirmou 
ser interlocutor do dono do canal Terça Livre 

Patrik Camporez, Breno Pires e Rafael Moraes Moura, O Estado de S.Paulo 
04 de dezembro de 2020105h00 

Conteúdo Completo A. FECHAR 

Entenda o que é o inquérito dos atos antidemocráticos 

Como youtubers bolsonaristas ganham R$ 100 mil mensais com informações privilegiadas do Planalto 

PF investiga se canais que faturam mais são de 'laranjas' do Planalto; Carlos Bolsonaro nega 

Carlos Bolsonaro é citado 43 vezes no inquérito dos atos antidemocráticos 

/\lvorada 'é local de apoiadores', diz youtuber bolsonarista que faturou RS 1,76 milhão 

> Coronel Cid: assessor de Bolsonaro diz ser 'leva e traz' de Allan dos Santos ao presidente 

LEIA MAIS CRIANDO SUA CONTA GRATUITAMENTE 

NOTÍCIAS RELACIONADAS 

Moro entra com ação por danos morais contra Terça Livre e pede retirada ele vídeo com 'inverdades e ofensas' 

Mensagens de Allan dos Santos a assessor de Bolsonaro contradizem depoimento do blogueiro à PF 

A.s FFAA precisam entrar urgentemente'. disse Allan dos Santos a assessor de Bolsonaro, aponta PF 

Alvo de ação do Facebook trabalha ao lado do presidente e integra 'gabinete do ódio' 

Facebook derruba rede de perfis falsos ligada a funcionários dos gabinetes da família Bolsonaro 
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Conteúdo Completo 

Entenda o que é o inquérito dos atos antidemocráticos 

Como youtubers bolsonaristas ganham R$ 1.00 mil mensais com informações privilegiadas do Planalto 

PF investiga se canais que faturam mais são de 'laranjas' do Planalto; Carlos Bolsonaro nega 

Carlos Bolsonaro é citado 43 vezes no inquérito dos atos antidemocráticos 

Alvorada 'é local de apoiadores'. diz youtuber bolsonarista que faturou R$ 1.,76 milhão 
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STF julgará sob rito de repercussão 
geral a incidência das 
contribuições de PIS/Cofms sobre 
receitas financeiras 

Postagem falsa atribui a Braga 
Netto frase sobre intervenção 
militar no STF 

OAB vai ao Supremo por compra 
de vacinas da Covid-19 com 
registros no exterior e uso de 
verbas da Lava Jato no plano 
nacional de imunização 

Homem de mãos dadas com Papa Francisco é padre presidente de organização antimáfia 

[Fotos] Celebridades que trocaram a fama por 
empregos comuns 

[Galeria] Ela Nunca Foi Casada E Agora Sabemos 
Porquê 

xfreehub 

[Fotos] A declaração inesperada de 
Pelé sobre comentário de Xuxa 
Desafiomundial 

Restwow 

[Fotos] Despeje o sabonete líquido 
no vaso sanitário antes de dormir, 
aqui está o porquê 
Articlestone 

Encontrou algum erro? Entre em contato 
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[Fotos] Baleia-jubarte continua 
empurrando mergulhadora para 
longe, até que ela viu algo atrás 
dele 
Desafiomundial 
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EXMO. SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES RELATOR 

DO INQUÉRITO 4828 DA 2ª. TURMA CRIMINAL. 

Supremo Tribunal Federal srF01911a1 

09/12/2020 16:10 0105162 

l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111 

ALBERTO JÚNO DA SILVA, já qualificado nos 

autos do inquérito em epígrafe, vem por intermédio de seus 

advogados informar e requerer: 

5) No dia 21 de outubro V.Exa., em acatamento ao pedido do 

Procurador da República, determinou a abertura do 

inquérito 4828/DF, onde no item 3) houve a determinação de 

sigilo; 

6) No dia 04 de dezembro de 2020 o jornal ESTADO DE SÃO 

PAULO publicou matéria elaborada pelos jornalistas PATRIK 

CAMPOREZ, BRENO PIRES E RAFAEL MORAES MOURA, onde 

relatam que tiveram acesso a 1.152 folhas do inquérito. 
Detalhe importante, na própria chamada da matéria o 

periódico admite o conhecimento de que o inquérito é 

SIGILOSO. 

7) No bojo da matéria, existe a exibição de vários trechos de 

depoimentos prestados na Policia Federal, inclusive 

detalhando as remunerações recebidas pelos investigados e 

declaradas em seus depoimentos, ipsis litteris tal qual 



relatadas. Mesmo sem haver um relatório final da 

investigação e até o momento não haver nenhum indiciado, 

o jornal traça uma narrativa tentando associar os 

YOUTUBERS com o Presidente da República. 

8) Estes vazamentos têm sido recorrentes. No dia 05 de 

dezembro, o Politica do Estadão, por meio do blogueiro 

Fausto Macedo, publicou o depoimento do Deputado 

Eduardo Bolsonaro, novamente violando o sigilo decretado. 

Por todo o exposto, verifica-se que o JORNAL 

ESTADO DE SÃO PAULO, os seus jornalistas PATRIK CAMPOREZ, 

BRENO PIRES e RAFAEL MORAES MOURA mais o blogueiro Fausto 

Macedo violaram o artigo 153, parágrafo 1º do Código Penal, 

ressalvando que a divulgação da investigação causa prejuízo à 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e aos investigados, intentando criar 

uma narrativa que vise desestabilizar o GOVERNO FEDERAL. Por 

afetar a administração pública, deve ser a ação pública 

incondicionada. 

V. Exa como presidente do INQUÉRITO 4828 

pelo dever que possui de zelar pelo sigilo, coibindo os vazamentos, 

deve por cautela que a lei exige, determinar a apuração ao 

Procurador de abertura de inquérito contra os responsáveis pela 

VIOLAÇÃO DO SIGILO (artigo 385 do Código Penal), considerando 

como parte da investigação os envolvidos, que notoriamente 

descumpriram os ditames das normas que impedem os 

vazamentos supramencionados. 

Vale destacar que aqueles que possuem a 

guarda dos autos são seus responsáveis, in casu a guarda dos 

autos se encontra sob os cuidados e responsabilidade de quem 



preside o inquérito. Qualquer ocorrência que repercuta em 

prejuízo a seu andamento, possuindo o condão de prejudicar os 

investigados ou terceiros a eles relacionados, ou que o tumultue 

com desrespeito às normas do ordenamento jurídico, deve ser 

apurada com firmeza e seriedade que a lei exige. 

Vale lembrar que uma das matérias vinculadas 

ao Estadão acusa o gabinete do governo de privilegiar blogueiros 

e jornalistas da ala conservadora ligadas ao Presidente da 

República, afirmando possuírem informações que outros 

jornalistas não possuem acesso. 

Essa acusação enfatiza a necessidade de 

esclarecimentos sobre a quebra indevida de sigilo, sob pena de 

transparecer que o jornalista peque pelo que condena, possuindo 

acessos privilegiados aos documentos contidos no inquérito que 

nem sequer os patronos dos investigados possuem. 

Diante do Exposto requer a V.Exa., que 

determine ao PROCURADOR DA REPÚBLICA que indicie os 

JORNALISTAS PATRIK CAMPOREZ, BRENO PIRES E RAFAEL 

MORAES MOURA e o blogueiro Fausto Macedo por violação do 

artigo 153, parágrafo 1º do Código Penal bem como os diretores 

de jornalismo daquele periódico. 

Requer a V.Exa., a abertura de inquérito para 

apuração de VIOLAÇÃO DE SIGILO, por parte dos envolvidos nas 

investigações do INQUÉRITO 4828-DF, inclusive servidores do 

gabinete, do Ministério Público e da Polícia Federal. 



Requer ainda que seja oficiado o JORNAL 

ESTADO DE SÃO PAULO a se abster de publicar ou divulgar 

depoimentos ou qualquer material relacionado ao INQUERITO 

4828, sob pena de responder conforme a letra da norma penal. 

Brasília, 09 de dezembro de 2020. 

O~•~ ~ \ - iJv~ h}~S') 
r ~ino Santos Nune~nior ~ 

OAB-DF 9.897 

RENATA CRISTINA FÉLIX TAVARES 

OAB-DF 50848 
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.,,ESTADÃO 
Entenda o que é o inquérito dos atos 

1 

antidemocráticos 
Investigação aberta após decisão de Alexandre de Mornes, do STF, mira organização e 
financiamento de manifestação a favor de uma intervenção militar 

Rafael Moraes Moura, Breno Pires e Patrik Camporez, O Estado de S.Paulo 
04 de dezembro de 2020 1 05h00 

Conteúdo Completo 

> Entenda o que é o inquérito dos atos antidemocráticos 

Corno youtubers boi sonar is tas ganham R$ 100 mil mensais com informações privilegiadas do Planalto 

PF investiga se canais que faturam mais são de 'laranjas' do Planalto: Carlos Bolsonaro nega 

Carlos Bolsonaro é citado 43 vezes no inquérito dos ato~: antidemocráticos 

Alvorada 'é local de apoiadores', diz youtuber bolsonarista que faturou R$1,76 milhão 

Coronel Cid: assessor de Bolsonaro diz ser 'leva e traz' de Allan dos Santos ao presidente 

LEIA MAIS CRIANDO SUA CONTA GRATUITAMENTE 

NOTÍCIAS RELACIONADAS 

Estimulados por Bolsonaro, atos ocorrem em ao menos 6 capitais; no RS, houve agressão 

fv1inistros do Supremo repudiam ato a favor de intervenç.ão militar visitado por Bolsonaro 

Governadores divulgam carta em apoio a Maia e Alcolumb'i'e após declarações de Bolsonaro 

'Atos antidemocráticos são meus ovos', cliz Carlos Bolsonaro sobre divulgação de depoimentos à PF 

Inquérito dos atos antidemocráticos miril 'vaquinha' de R$ 80 mil para grupo de Sara 
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Conteúdo Completo 

> Entenda o que é o inquérito dos atos antidemocráticos 

Como youtubers bolsonaristas ganham R$ 100 mll mensais com informações privilegiadas do Planalto. 

PF investiga se canais que faturam mais são de 'laranja,~• do Pianàlto; Carlos Bolsonaro nega . ; ..... . ., .. : . ' 

Carlos Bolsonaro é citado 43 vezes nc/in~~édto dos atos I~11J~in-óc;áticós 

Alvorada 'é local de apoiadores', diz youtuber bolsonarista que faturou R$ 1,76 milhão 

Coronel Cid: assessor de Bolsonaro diz ser 'leva e traz' de Allan dos Santos ao presidente 
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[Fotos] Marido não consegue 
acreditar quando garçonete lhe 
passa um bilhete depois que sua 
esposa sai da mesa 

39 Famosos que foram embora do 
Brasil e estão começando do O em 
Portugual ,. 

[Galeria] Celebridades falidas que 
hoje trabalham em empregos 
comuns 

Desafior1i'.Jr;âi~I. Articlestone 

Learnitwise 
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informações privilegiadas do 
Planalto 
'Estadão' teve acesso às 1.152 páginas do sigiloso inquérito dos atos antidemocráticos do STF que 
investiga a organização e o financiamento das manifestações contra a democracia 

Patrik Camporez, Breno Pires e Rafael Moraes Moura, O Estado de S.Paulo 
04 de dezembro de 2020 105h00 
Atualizado 05 de dezembro de 2020 1 00h35 

Conteúdo Completo 

Entenda o que é o inquérito dos atos antidemocráticos 

> Como youtubers bolsonaristas ganham R$ 100 mil mensais com informações privilegiadas do Planalto 

PF investiga se canais que faturam mais são de 'laranjas' do Planalto; Carlos Bolsonaro nega 

Carlos Bolsonaro é citado 43 vezes no inquérito dos atos antidemocráticos 

Alvorada 'é local de apoiadores', diz youtuber bolsonarísta que faturou R$ 1,76 milhão 

Coronel Cid: assessor de Bolsonaro diz ser 'leva e traz' de A!lan dos Santos ao presidente 

LEIA MAIS CRIANDO SUA CONTA GRATUITAMENTE 

NOTÍCIAS RELACIONADAS 

A FECHAR 

Após decisões de Alexandre em inquéritos de fake news e atos antidemocráticos, Facebook Brasil recorre a Gilmar 

Monetização no YouTube, poder moderador e transferéncias para assessores: veja detalhes do depoimento de 
Zambellí no inquérito dos atos antidemocráticos 

'Atos antidemocráticos são meus ovos', diz Carlos Bolsonaro sobre divulgação de depoimentos à PF 

Inquérito dos atos antidemocráticos mira 'vaquinha' de R$ 80 mil para grupo de Sara 

Tudo o que sabemos sobre: yout:ubers .Ja,r Bo!sonarn 
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~ESTADÃO 
Entenda o que é o inquérito dos atos 
antidemocráticos 
Investigação aberta após decisão de Alexandre de Moraes, do STF, mira organização e 
financiamento de manifestação a favor de uma intervenção militar 

Rafael Moraes Moura, Breno Pires e Patrik Camporez, O Estado de S.Paulo 
04 de dezembro de 20201 05h00 

Conteúdo Completo 

> Entenda o que é o inquérito dos atos antidemocráticos 

Como youtubers bolsonaristas ganham R$ 100 mil mensais com informações privilegiadas do Planalto 

PF investiga se canais que faturam mais são de 'laranjas' do Planalto: Carlos Bolsonaro nega 

Carlos Bolsonaro é citado 43 vezes no inquérito dos atos antidemocráticos 

Alvorada 'é local de apoiadores', diz youtuber bolsonarista que faturou R$ 1,76 milhão 

Coronel Cid: assessor de Bolsonaro diz ser 'leva e traz' de Allan dos Santos ao presidente 

LEIA MAIS CRIANDO SUA CONTA GRATUITAMENTE 

A FECHAR 
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NOTÍCIAS RELACIONADAS 

Estimulados por Bolsonaro, atos ocorrem em ao menos 6 capitais; no RS, houve agressão 

Ministros do Supremo repudiam ato a favor de intervenção militar visitado por Bolsonaro 

Governadores divulgam carta em apoio a Maia e Alcolumbre após declarações de Bolsonaro 

'Atos antidemocráticos são meus ovos', diz Carlos Bolsonaro sobre divulgação de depoimentos à PF 

Inquérito dos atos antidemocráticos mira 'vaquinha' de R$ 80 mil para grupo de Sara 
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Conteúdo Completo 

Entenda o que é o inquérito dos atos antidemocráticos 

> Como youtubers bolsonaristas ganham R$ 100 mil mensais com informações privilegiadas do Planalto 

PF investiga se canais que faturam mais são de 'laranjas' do Planalto: Carlos Bolsonaro nega 

Carlos Bolsonaro é citado 43 vezes no inquérito dos atos antidemocráticos 

Alvorada 'é local de apoiadores', diz youtuber bolsonarista que faturou R$ 1,76 milhão 

Coronel Cid: assessor de Bolsonaro diz ser 'leva e traz' de Allan dos Santos ao presidente 
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toda:15 coisas que você não sabia 
como usar 

19 Casais de famosos que 
terminaram durante a quarentena 
Desafiomundial 

[Fotos] 30 fotos do woodstock que 
alguém precisa explicar 
xfreehub 

Learnitwise 

Encontrou algum erro? Entre em contato 

PF investiga se canais que faturam 
mais são de 'laranjas' do Planalto; 
Carlos Bolsonaro nega 
Em inquélito que apura manifestações antidemocráticas, filho do presidente desmentiu 
participação do governo em canais com lucros milionários de apoiadores do presidente 

Patrik Camporez, Breno Pires e Rafael Moraes Moura, O Estado de S.Paulo 
04 de dezembro de 2020 1 05h00 

Conteúdo Completo A FECHAR 

Entenda o que é o inquérito dos atos antidemocráticos 

Como youtubers bolsonaristas ganham R$ 100 mil mensais com informações privilegiadas do Planalto 

> PF investiga se canais que faturam mais são de 'laranjas' do Planalto; Carlos Bolsonaro nega 

Carlos Bolsonaro é citado 43 vezes no inquérito dos atos antidemocráticos 

Alvorada 'é local de apoiadores', diz youtuber bolsonarista que faturou R$ 1,76 milhão 

Coronel Cid: assessor de Bolsonaro diz ser 'leva e traz' de Allan dos Santos ao presidente 
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NOTÍCIAS RELACIONADAS 

Carlos Bolsonaro é eleito no Rio, mas perde 36 mil votos em quatro anos 

Aos 20 anos. Carlos Bolsonaro comprou imóvel de RS 150 mil com dinheiro vivo 

'Atos antidemocráticos são meus ovos', diz Carlos Bolsonaro sobre divulgação de depoimentos à PF 

Eduardo e Carlos Bolsonaro dizem que operação contra 'gabinete do ódio' é inconstitucional 
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Conteúdo Completo 

Entenda o que é o inquérito dos atos antidemocráticos 

Como youtubers bolsonaristas ganham R$ 100 mil mensais com informações privilegiadas do Planalto 

> PF investiga se canais que faturam mais são de 'laranjas' do Planalto; Carlos Bolsonaro nega 

Carlos Bolsonaro é citado 43 vezes no inquérito dos atos antidemocráticos 

Alvorada 'é local de apoiadores', diz youtuber bolsonarista que faturou R$ 1,76 milhão 

Coronel Cid: assessor de Bolsonaro diz ser 'leva e traz' de Allan dos Santos ao presidente 
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O papel do desenvolvedor no 
mercado de trabalho 

'Nossa Constituição tem todos os 
remédios para as dores da 
sociedade', diz juíza Renata Gil 
após um ano na presidência da 
AMB 

Atualizamos nossa política de cookies 

Nós utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência em nossos serviços, 

personalizar nossa publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. 

Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações. 

consulte nossa Política de cookies. 
ACEITO 

7/14 



A pequena ponte 

Proteína tóxica que "come" colágeno pode ser real 
causa das rugas 
diatena.com.br 

[Fotos] Homem transforma avião velho em sua casa; 
Veja quando ele abre a porta e revela o interior 
Carnovels 
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[Fotos] Veja aqui o tamanho da 
fortuna de Ronaldo 
Articlestone 

[Fotos] Os luxos de Edir Macedo 
que são inacreditáveis! 
Desafiomundial 

[Fotos] Garçonete passa bilhete 
para um homem casado, e só 
depois esposa entende o que dizia. 
Restwow 

Encontrou algum erro? Entre em contato 

Carlos Bolsonaro é citado 43 vezes no 
inquérito dos atos antidemocráticos 
Depoimentos apontam cerco da PF ao filho do presidente na investigação sobre manifestações; 
agentes questionam se vereador dá ordens para assessores do 'gabinete do ódio' do Planalto 

Patrik Camporez, Breno Pires e Rafael Moraes Moura, O Estado de S.Paulo 
04 de dezembro de 2020 1 05h00 

Conteúdo Completo A. FECHAR 

Entenda o que é o inquérito dos atos antidemocráticos 

Como youtubers bolsonaristas ganham R$ 100 mil mensais com informações privilegiadas do Planalto 

PF investiga se canais que faturam mais são de 'laranjas' do Planalto; Carlos Bolsonaro nega 

> Carlos Bolsonaro é citado 43 vezes no inquérito dos atos antidemocráticos 

Alvorada 'é local de apoiadores', diz youtuber bolsonarista que faturou R$ 1,76 milhão 

C::ornnE?.I C::id: as~E!ssor de f3()fsonaro diz ser 'leva e traz' de Allan d()S Sant°.?. aCJprE!?.identE! 

Atualizamos nossa política de cookies 

Nós ulilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência em nossos serviços, 

personalizar nossa publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. 

Ao utilizar nossos serviços, você aceita a polltica de monitoramento de cookies. Para mais informações. 

consulte nossa Política de coo\(ies. 
ACEITO 
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LEIA MAIS CRIANDO SUA CONTA GRATUITAMENTE 

NOTÍCIAS RELACIONADAS 

Saiba quem são os envolvidos no inquérito dos atos antidemocráticos e o que a Procuradoria aponta sobre eles 

Bolsonaro testa popularidade com votação de Carlos em reduto eleitoral 

Bolsonaro minimiza mau desempenho e capitaliza derrota do PT no Nordeste 

Carlos Bolsonaro pagou 30% abaixo do valor de mercado por imóvel 

Carlos Bolsonaro diz que 'ONGs vagabundas' fazem 'movimento orquestrado' contra seu pai 

Tudo o que sabemos sobre: Carlos Boisonaro José Matheus Saies Comes t\nderson i~ossl 

Tercio l\rn,lc1d Tom:12. dernocracia Mateus Matos Díniz 

Conteúdo Completo 

Entenda o que é o inquérito dos atos antidemocráticos 

Como youtubers bolsonaristas ganham R$ 100 mil mensais com informações privilegiadas do Planalto 

PF investiga se canais que faturam mais são de 'laranjas' do Planalto: Carlos Bolsonaro nega 

> Carlos Bolsonaro é citado 43 vezes no inquérito dos atos antidemocráticos 

Alvorada 'é local de apoiadores', diz youtuber bolsonarista que faturou R$1,76 milhão 

Coronel Cid: assessor de Bolsonaro diz ser 'leva e traz' de Allan dos Santos ao presidente 

RECOMENDADAS PARA VOCÊ 

iti❖M·G 

Saiba como é possível investir nos 
Estados Unidos sem sair de casa 

Os pressupostos da liberdade A importância da otimização 
dinâmica na logística do e
commerce 

Atualizamos nossa política de cookíes 

Nós ulilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência em nossos serviços, 

personalizar nossa publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. 

Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações. 

consulte nossa Política de cookies. 
ACEITO 
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É o fim da pós-graduação no Brasil? 

[Galeria] O animal mais mortífero da Terra parece 
completamente inofensivo 

[Pies] Em 1997, ela teve sete gêmeos. Veja como eles 
estão 21 anos mais tarde! 

Carnovels Vitaminews 

[Fotos] Apesar de parecer falso, 
olhe bem, você verá que o que está 
na imagem é real 
Desafiomundial 

Dermatologista: "descobrimos 
como combater a proteína que 
destrói seu colágeno" 
diatena.com.br 

[Fotos] Mulher de 96 anos coloca 
casa para vender. Os compradores 
entram e não conseguem acreditar 
no que vêem 
Doithouses 

Encontrou algum erro? Entre em contato 

Alvorada 'é local de apoiadores', diz 
youtuber bolsonarista que faturou 
R$ 1, 7 6 milhão 
Anderson Rossi, dono do canal Foco do Brasil, arrecadou US$ 330 mil entre março de 2019 e maio 
de 2020 e explica como fimciona acesso ao Alvorada 

Patrik Camporez, Breno Pires e Rafael Moraes Moura, O Estado de S.Paulo 
04 de dezembro de 2020 1 05h00 

Atualizamos nossa política de cookies 

Nós utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência em nossos serviços, 

personalizar nossa publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. 

Ao utilizar nossos serviços, você aceita a politica de monitoramento de cookies. Para mais informações, 

consulte nossa Política de cookies. 
ACEITO 
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Conteúdo Completo A. FECHAR 

Entenda o que é o inquérito dos atos antidemocráticos 

Como youtubers bolsonaristas ganham R$ 100 mil mensais com informações privilegiadas do Planalto 

PF investiga se canais que faturam mais silo de 'laranjas' do Planalto; Carlos Bolson;:iro nega 

Carlos Bolsonaro é citado 43 vezes no inquérito dos atos antidemocráticos 

> Alvorada 'é local de apoiadores', diz youtuber bolsonarista que faturou R$1,76 milhão 

Coronel Cid: assessor de Bolsonaro diz ser 'leva e traz' de Allan dos Santos ao presidente 

LEIA MAIS CRIANDO SUA CONTA GRATUITAMENTE 

NOTÍCIAS RELACIONADAS 

Bolsonaro é bicado por emas no Palácio da Alvorada 

Um presidente à vontade nos palácios de Brasília 

Bolsonaro leva tombo no Palácio da Alvorada e vai para o Hospital das Forças Armadas 

Quem é a youtuber mirim que parou a reunião ministerial 

Tudo o que sabemos sobre: 1 Jalr Bo1sonar0 j I Andersen Ro,;si j Tercio Arnaud Tomaz. 

Serorn !:Secretaria Especial de. Cornunkação} 

Conteúdo Completo 

Entenda o que é o inquérito dos atos antidemocráticos 

Como youtubers bolsonaristas ganham R$ 100 mil mensais com informações privilegiadas do Planalto 

PF investiga se canais que faturam mais são de 'laranjas' do Planalto; Carlos Bolsonaro nega 

Carlos Bolsonaro é citado 43 vezes no inquérito dos atos antidemocráticos 

> Alvorada 'é local de apoiadores', diz youtuber bolsonarista que faturou R$ 1,76 milhão 

Coronel Cid: assessor de Bolsonaro diz ser 'leva e traz' de Allan dos Santos ao presidente 

RECOMENDADAS PARA VOCÊ 

Atualizamos nossa política de cookies 

Nós utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência em nossos serviços, 

personalizar nossa publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. 

Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações, 

consulte nossa Política de cookies. 
ACEITO 
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Combate à corrupção e os 17 anos 
da Convenção de Mérida 

A pandemia, o envelhecimento e os O legado de 2020 
desafios do câncer 

Alvo da PF, jovem advogado tem clientes famosos e é estrela da Lava Jato 

PUf>L]CiPf.f1f: 

[Fotos] Famosos falidos trabalhando em empregos 
comuns 

[Fotos] Professor manda menina para casa sem calças, 
não percebe quem é o pai 

Restwow Articlestone 

?U8L\(;D,:.J)f: 

[Pies] Há um truque WD-40 que 
todos devem saber 

39 Fotos constrangedoras de 
casamentos que farão você chorar 
de rir! 

[Pies] Truques de bicarbonato de 
sódio que todos deveriam 
conhecer Crowdyfan 

Desafiomundial Vitaminews 

Encontrou algum erro? Entre em contato 

Atualizamos nossa política de cookíes 

Nós utiliwmos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência em nossos serviços, 

personalizar nossa publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. 

Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações. 

consulte nossa Política de cookies, 
ACEITO 
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Em depoimento à PF, ajudante que atua ao lado Tercio Arnaud no gabinete do presidente afirmou 
ser interlocutor do dono do canal Terça Livre 

Patrik Camporez, Breno Pires e Rafael Moraes Moura, O Estado de S.Paulo 
04 de dezembro de 2020 1 05h00 

Conteúdo Completo A FECHAR 

Entenda o que é o inquérito dos atos antidemocráticos 

Como youtubers bolsonaristas ganham R$ 100 mil mensais com informações privilegiadas do Planalto 

PF investiga se canais que faturam mais são de 'laranjas' do Planalto; Carlos Bolsonaro nega 

Carlos Bolsonaro é citado 43 vezes no inquérito dos atos antidemocráticos 

Alvorada 'é local de apoíadores', diz youtuber bolsonarista que faturou R$ 1.76 milhão 

> Coronel Cid: assessor de Bolsonaro diz ser 'leva e traz' de Allan dos Santos ao presidente 

LEIA MAIS CRIANDO SUA CONTA GRATUITAMENTE 

NOTÍCIAS RELACIONADAS 

Moro entra com ação por danos morais contra Terça Livre e pede retirada de vídeo com 'inverdades e ofensas' 

Mensagens de Allan dos Santos a assessor de Bolsonaro contradizem depoimento do blogueiro à PF 

'As FFAA precisam entrar urgentemente', disse Allan dos Santos a assessor de Bolsonaro, aponta PF 

Alvo de ação do Facebook trabalha ao lado do presidente e integra 'gabinete do ódio' 

Facebook derruba rede de perfis falsos ligada a funcionários dos gabinetes da família Bolsonaro 

Tudo o que sabemos sobre: 1 .33:r Bo!sonaro J All2n LopFs dos Santos 1 T,,.rcio /\rnaud Tornn 

youtubers M.,uro Cesar Bad,osa Cid 1 democraciJ 1 

Conteúdo Completo 

Entenda o que é o inquérito dos atos antidemocráticos 

Como youtubers bolsonaristas ganham R$ 100 mil mensais com informações privilegiadas do Planalto 

PF investiga se canais que faturam mais são de 'laranjas' do Planalto: Carlos Bolsonaro nega 

Carlos Bolsonaro é citado 43 vezes no inquérito dos atos antidemocráticos 

Alvorada 'é local de apoiadores', dizyoutuber bolsonarista que faturou R$1,76 milhão 

Atualizamos nossa política de cookíes 

Nós utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência em nossos serviços, 

personalizar nossa publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. 

Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookíes. Para mais informações. ACEITO 
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STF julgará sob rito de repercussão 
geral a incidência das 
contribuições de PIS/Cofms sobre 
receitas financeiras 

Postagem falsa atribui a Braga 
Netto frase sobre intervenção 
militar no STF 

OAB vai ao Supremo por compra 
de vacinas da Covid-19 com 
registros no exterior e uso de 
verbas da Lava Jato no plano 
nacional de imunização 

Homem de mãos dadas com Papa Francisco é padre presidente de organização antimáfia 

[Fotos] Celebridades que trocaram a fama por 
empregos comuns 
xfreehub 

PU8L!C!!)A0t 

[Galeria] Ela Nunca Foi Casada E Agora Sabemos 
Porquê 
Restwow 

[Fotos] A declaração inesperada de 
Pelé sobre comentário de Xuxa 
Desafiomundial 

[Fotos] Despeje o sabonete líquido 
no vaso sanitário antes de dormir, 
aqui está o porquê 
Articlestone 

[Fotos] Baleia-jubarte continua 
empurrando mergulhadora para 
longe, até que ela viu algo atrás 
dele 
Desafiomundial 

. Jric:9nttoLJ9lglJíll ~Tr<>?Jritf~ ~.íll C()lltª!<> 
Atualizamos nossa política de cookies 

Nós utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência em nossos serviços, 
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INQ4828 

TERMO DE CONCLUSÃO 

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

Brasília, 0 de março de 2021. 

,,. 1P 

Cristina Yukiko Kus·a~~ Assessora Designada 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO 

(PETIÇÃO STF N 11 105161 E 105162/2020) 

Trata-se de manifestação de THAIS RAPOSO AMARAL PINTO 

CHAVES, ERNANI FERNANDES BARBOSA NETO e ALBERTO JÚNIO 

DA SILVA, requerendo a abertura de inquérito para apurar eventual 

violação de sigilo por parte dos envolvidos nas investigações destes autos 

e determinar ao Procurador-Geral da República que indicie os jornalistas 

Patrik Camporez, Breno Pires, Rafael Moraes Moura e Fausto Macedo, 

bem como os diretores de jornalismo do Jornal o Estado de São Paulo, por 

violação ao artigo 153, § 1 º do Código Penal. 

Pedem, ainda, que seja oficiado ao J omal o Estado de São Paulo que 

se abstenha de publicar ou divulgar depoimentos ou qualquer material 

relacionado ao inquérito. 

É a síntese do necessário. 

O pedido não comporta acolhimento. Na presente hipótese, os 

requerentes não apresentaram indícios mínimos de que o suposto 

vazamento de informações teria sido praticado por aqueles indicados nas 

petições 105161 e 105162/2020, a caracterizar a alegada violação de sigilo. 

Saliente-se que os depoimentos prestados perante a autoridade 

policial foram documentos e acompanhados pelos advogados das partes 

e que em várias oportunidades os próprios investigados optaram por 

tomar público os seus depoimentos. 

Flagrante a ausência de justa causa, a consequência é o 

indeferimento do pedido com imediato arquivamento da representação 

Nesse sentido, conferir: Inq. 4229, 8/06/2018; Inq. 3844, 5/08/2019; PET 

8497, 17/12/2019; PET 8485, 19/12/2019; Inq. 4811, 30/03/2020, todos da 

PRIMEIRA TURMA e de minha relatoria. 

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 EBBC-DAD0-6497-E5AA e senha B32B-3B01-6F3B-8DB8 



INQ 4828 / DF 

Diante de todo o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO desta 

representação, nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF. 

Cumpra-se. 

Ciência à Procuradoria-Geral da República e aos investigados. 

Brasília, 4 de janeiro de 2021. 

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 EBBC-DAD0-6497-ESAA e senha B32B-3B01-6F3B-8DB8 
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INQ4828 

CERTIDÃO 

Certifico que, em 16/03/2021, fora realizada a intimação pelo correio do advogado 

regularmente constituído, referente ao despacho nas Petições STF nº 105161, 105162/2021. E, 

na mesma data, foi intimada a Procuradoria-Geral da República, em relação ao despacho nas 

petições supracitadas. 

Brasília, l lüde março de 2021. 

Cristina Yukiko Kusahara - Assessora Designada 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 



INQ4828 

TERMO DE JUNTADA 

Certifico que nesta data fiz a juntada da petição STF nº 910/2021. 

Brasília, J ~ de Janeiro de 2021. 

Cristina Yukiko Ku~sessora designada 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 
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S.tNADO FEDERAL 
P11;:sidénda 

OFÍCIO N" 025/2020- PRESI0/ADVOSJ'? 
{Pt•xe.~.w1 SF 11." 00.WO. 00fi95 7·'2020-,65} 

A Sua Exceléncía o Senhor 
ALEXANDRF DF. J\.10RAES 
Ministro do Suprcnl(l Trib,maJ Federal 
Supremo Tribunal Federal 
Prnça dos Três Poderes- Bmsília/DF - CEP 70175-9110 
Telefones: (61) 31..17-3000 

00100.000416/2021-32 

Supremo Tribunal Federal srFDigita1 

11/01/2021 15:21 0000910 

l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111 

Assunto: Enr-aminhamento do Oficio n" 236/2020-SPOL Comparfilbameuto dr provas 
colhidas pela Poliria Legislativa do Senado federal para ,:ohtboração investigat.iva no 
Inquérito n" 4828. 

Excelentissimo Senhor Ministro do Supre.mo Tribunal Federai, 

Encaminho a Vossa Excelência o Oficio n'-' 236/2020-S.POL dat,1dú do dia 23 
de junho de 2020. em que a Secretaria de Policia do Senado Federal (SPOL) informa o 
registro da Ocorrência Policiai n" 336/2020-COPINV/SPOL e a instauração do lnquérito n<' 
4/202.0-COPINV/SPOL, com fundamento no art. 2° e art. 52, XIII, da CF, rdativos à invasi10 
e ao disparo de artefatos explosivos nas dependências do Senado Federal, na data de 14 de 
junho de 2020, para conhecimcoto e adoção da!- providências que V. E--:a. entender cabívt~is, 
considerando que tramita perante o Supremo Ttibuna! Fc-.deral o lnquerito n(' 4828 . 
.instaurado a pedido da Procuradoria-C-reral da Repúbl.ica. e distrilmido para rc!atoria (fo 
Vossa Excelência. com vistas à apura;;ão de fato semelhante ocorrido nos quadros próprios 
da Suprema Cone, estando a e.quipe da Secretaria de. Polícia Legislativa do Senado Fcde.ral 
à disposição para cooperação no procedimento invesrigat:ivo. 

Atenciosamente, 

Senadür DA. V1 ALCOI.UMBRE 
Presidente do Senado Federal 

'St.'J1t1ik1 f:',,-x1eml - Praça dos Tn:..s Po4ere:; - Brns!lia DF - CEI' 7Ulú;,-'!Ol) 



Assunto: OFÍCIO Nº 236/2020-SPOL - REGISTRO DE OCORRÊNCIA. 
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• SENADO FEDERAL 
Secretaria de Polícia do Senado Federal 

Ofício nº. 236/2020-SPOL Brasília, 23 de junho de 2020. 

,. 
A Sua Excelência O Senhor 
DAVI ALCOLUMBRE 
Presidente do Senado Federal 
Senado Federal 

• 
Assunto: Informa registro de ocorrência e instauração de procedimento investigativo 

na Secretaria de Polícia do Senado Federal. 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, 

Considerando que por força constitucional e no cumprimento das 

obrigações previstas na Resolução 13, de 2018 do Senado Federal, incumbe a esta 

Se_cretaria garantir a segurança e integridade física de pessoas e do patrimônio no 

Senado Federal, bem como exercer o policiamento e apurar infrações penais em 

detrimento de bens, serviços e interesses do Senado Federal ou praticados nas suas 

dependências; 

Considerando que no exercício de suas atribuições rotineiras, policiais do 

Senado atuaram no policiamento externo na data de 14 de junho de 2020, visando 

conter a invasão e o disparo de artefatos explosivos nas dependências desta Casa 

Legislativa; 

• Considerando que em vista do ocorrido, foi registrada a ocorrência 

Policial 0366/2020-COPINV /SPOL, bem como iniciado o procedimento investigativo 

(Inquérito 04/2020-COPINV) no âmbito desta Polícia em razão de potencial conduta 

criminosa praticada, 

Senado Federal I Praça dos Três Poderes I Anexo III Subsolo ICEP 70165-91 Brasília DF 
Telefone: +55 (61) 3303-4445 1 spol@senado.gov.br 
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• SENADO FEDERAL 
Secretaria de Polícia do Senado Federal 

00200.006957/2020-65 (VOLUME 1) - 00100.060276/2020-71 

Levo a conhecimento de V.Exa o fato e encaminho os elementos de 

informação colhidos em investigações preliminares, a fim de instruir a tomada de 

providências que reputar essenciais ao caso. 

• Na data de 14 de junho, sábado, por volta das 15h30, cerca de 20 a 30 

pessoas, de forma inopinada, romperam os gradis que serviam de obstáculos à entrada 

na cobertura do Congresso Nacional e invadiram a área próxima à cúpula. 

Conforme facilmente se percebe das imagens capturadas pelo Sistema 

Fechado de TV (CFTV), a maior parte dos invasores estava travestida com blusas verdes 

onde se lia "300 do Brasil". 

Além disso, os invasores estavam munidos de artefatos explosivos que 

eram sistematicamente detonados conforme o grupo avançava às dependências 
• 

próximas à cúpula 1. Alguns artefatos, segundo relato de um dos vigilantes, eram 

detonados em direção a ele. 

Nos próprios vídeos compartilhados aparentemente por membros ou 

simpatizantes do grupo autointitulado "300 do Brasil", a violação do local era entoada • 
por palavras de ordem, incitação de invasão e tomada da Sede do Legislativo. Além 

disso, injúrias eram dirigidas ao Presidente do Senado Federal, razão pela qual tais 

condutas estão sendo investigadas sob a égide da Lei 7.170/84 (Lei de Segurança 

Nacional) . 
• 

Vale ressaltar que no âmbito do Supremo Tribunal Federal foi 

instaurado o Inquérito n. 4828 (sigiloso) a pedido da Procuradoria Geral da República. 

Dentre as condutas investigadas no procedimento, incluem-se algumas 

potencialmente praticadas pelo mesmo grupo, dentre elas, o lançamento de artefatos 

1 Ressalte-se que nas proximidades da área invadida encontra-se uma passagem física que liga a cobertura 
do Senado diretamente às galerias do plenário do Senado Federal, o que demonstra a real vulnerabilidade 
do .. ativo e revela a ameaça de uma invasão com explosivos no local. 

Senado Federal I Praça dos Três Poderes I Anexo III Subsolo ICEP 70165-91 Brasília DF 
Telefone: +55 (61) 3303-4445 1 spol@senado.gov.br 
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SENADO FEDERAL 
Secretaria de Polícia do Senado Federal 

explosivos contra o Supremo Tribunal Federali,3,4, em afronta à Lei de Segurança 

Nacional5G. O Inquérito é processado sob a relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de 

Morais e representa desmembramento de outro procedimento investigatório, o 

Inquérito 4781, que investiga suposto esquema de disseminação de notícias falsas por 

intermédio de publicações em redes sociais - as chamadas Fake News, de mesma 

relato ria. 

Assim, haja vista que o fato ocorrido nos próprios do Senado Federal, 

além do potencial criminoso e da semelhança de modus operandi em relação às 

condutas investidas contra o Supremo Tribunal Federal, também revela, salvo melhor 

juí;o, especial afronta à sede do Poder Legislativo e à sua representação no contexto 

democrático. 

Dessa forma, esta Secretaria de Polícia submete a V.Excelência as 

presentes informações a fim de auxiliar na tomada de decisão e eventuais providências 
• 

que reputar pertinentes, sugerindo, salvo melhor juízo, que o presente expediente seja 

comunicado ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, informando que esta Secretaria de 

Polícia do Senado Federal coloca-se à disposição daquela Corte para eventuais 

colaborações no âmbito desse procedimento investigativo. 
t 

Respeitosamente, 

2 https ://www.correiobraziIiense.com. br/app/noticia/pol itica/2020/06/ I 5/interna pol itica.863 7 43/fogos
contra-o-stf-repercussao-de-atag ues-mo b i I i za-m i n i stros-e-autori .shtm 1 
3 ht1ps ://www.terra.com. br/noti ci as/brasi 1/po I itica/3 00-do-bras i 1-d i spara-fogos-pe110-do-stf-voces-vao
cai r. bbd3 7 f7 a619977 cbb2e6a05c9d9b7c385 i j jurxf.html 
4 https://noticias .uol .com .br/pol itica/ultimas-noticias/2020/06/ 14/mpf-determina-abertura-de-i ng uerito
sobre-ato-gue-1 ancou-fogos-contra-o-stf. htm 
5 Contudo, vale reforçar que embora os fatos sejam semelhantes, a princípio, o procedimento instaurado 
nesta Polícia não enseja, salvo melhor juízo, conexão com aquele instaurado no STF, uma vez que no 
Senado Federal, o fato se deu com tônica territorial e material direcionadas a bem jurídico e vítimas 
próprios, quais sejam, dependências do Senado, o Poder Legislativo e a honra do Presidente do Senado 
Federal. Assim, conforme atribuição da Polícia do Senado Federal, o fato, uma vez ocorrido em suas 
dependências, contra seus bens e sendo de seu interesse, é investigado em procedimento instaurado no 
órgão. 
6 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,toffoli-pede-para-investigar-manifestantes-gue-atacaram
sede-do-stf, 70003333338 
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SENADO FEDERAL 
Secretaria de Polícia do Senado Federal 

( assinado eletronicamente) 
GILVAN VIANA XAVIER 

Diretor da Secretaria de Polícia Legislativa 
Em exercício 
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• SENADO FEDERAL 
Advocacia 

00200,006957/2020-65 (VOLUME 1) • 00100.061959/2020-45 

Núcleo de Assessoramento e Estudos Técnicos -NASSET 

DESPACHO Nº 291/2020-NASSET/ADVOSF 

Processo ~1GAD nº 00200. 006957/2020-65 

Por meio do Ofício nº 236/2020~SPOL 1, de 23 de junho do corrente ano, 

destinado ao Presidente do Senado Federal, Senador DA VI ALCOLUMBRE, a Secretaria 

de Polícia do Senado Federal (SPOL) informa o registro da Ocorrência Policial nº 

336/2020-COPINV/SPOL e a instauração do Inquérito nº 4/2020-COPINV/SPOL, 

relativos à invasão e ao disparo de artefatos explosivos nas dependências do Senado 

Federal, na data de 14 de junho de 2020 .. 

Em síntese, esclarece a unidade técnica que é possível identificar a maioria 

dos invasores pelas imagens capturadas pelo Sistema Fechado de TV (CFTV) desta Casa 

Legislativa, os quais usavam roupas com os dizeres do grupo "300 do Brasil". Há relato 

de um dos vigilantes de que alguns explosivos foram detonados em sua direção. Ademais, 

conforme vídeos da invasão, compartilhados em mídias sociais por supostos 

membros/simpatizantes do grupo, naquele momento foram proferidas palavras de ordem, 

incitação de invasão e injúrias contra o Presidente do Senado Federal, em notória ofensa 

à Lei de Segurança Nacional -Lei nº 7. 170/1984. 

Considerando que tramita perante o STF o Inquérito nº 4828, instaurado a 

pedido da Procuradoria-Geral da República, e distribuído para relatoria do Exmo. 

Ministro Alexandre de Morais, com vistas à apuração de fato semelhante ocorrido nos 

quadros próprios da Suprema Corte, a SPOL sugere o encaminhamento das supracitadas 

informações àquele Tribunal, colocando-se à disposição, a título de colaboração no 

mencionado procedimento investigativo. 

1 Documento SIGAD nº 00100.060276/2020-71. 
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• • SENADO FEDERAL 
Advocacia 

Núcleo de Jurisdição Constitucional - NJUR 

00200.006957/2020-65 (VOLUME 1) • 00100.061959/2020-45 

Recomenda-se. assim, o encaminhamento do presente processo ao Presidente 

do Senado Federal para que delibere sobre a remessa do expediente exordial ao Ministro 

do STF Alexandre de Moraes, relator da matéria, e ao Procurador-Geral da República, 

com vistas à. colaboração na apuração dos fatos narrados no bojo do Inquérito nº 4828, 

conforme oficios anexos. 2 

' 

t 

Brasília, em 29 de junho de 2020. 

(assinado digitalmente) 
GABRIELLE TATITH PEREIRA 

Advogada do Senado Federal 
Coordenadora do Núcleo de Assessoramento e Estudos Técnicos -NASSET 

Aprovo. Encaminhem-se os autos à Presidência do Senado Federal para ciência 

deliberação quanto à remessa do Ofício nº 236/2020-SPOL ao Ministro do STF 

Alexandre de Moraes, relator da matéria, e ao Procurador-Geral da República, conforme 

ofícios anexos. 

t 

Brasília, 29 de junho de 2020. 

(assinado digitalmente) 
FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA 

Coordenador-Geral do Contencioso 

(assinado digitalmente) 
THOMAZ HENRIQUE GOMMA DE AZEVEDO 

Advogado-Geral do Senado Federal 

2 Peça elaborada com a colaboração da servidora Luciana Sih,eira Claudino, matrícula nº 221044, inscrita 
na OAB/DF sob o nº 39039. 

" Praça dos Três Poderes - Senado Federal - Anexo E - 1 º andar - Av. N2 - CEP 70165-900 - Brasília - DF 
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00200.006957/2020-65 (VOLUME 1)- 00100.000412/2021-54 

• SENADO FEDERAL 
Presidência 

oFfcro N° 02412020- PRESJD/ADVOSF 
(Proe.esso SF'n. 0 0020<J.00695712020-6.5) 

J 

A Suá Excdêncía o Senhor 
ANTÔNIO AUCUSTO BRANDÃO DE ARAS 
Prócurador-Oeral da República 
Procuradoria-Gemi da República 
SAF Sul - Quadra 4 - Conjunto C 
.Brasili.~F -CEP 70050..900 
Telefones: (61) 3105-5100 - Email: www.mptmp.br/df 

Assunto: Encaminhamento do Oficio nº 236/2020..SPOL. Compartilhamento de provas 
colhidas pela Polida Legislativa do Senado Federal para colaboração investigativa no 
Inquérito oº 4828. 

t 

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, 

Encaminho a Vossa Excelência o Oficio nº 236/2020-SPOL, datado do dia 23 
de junho de .2020, em que a Secretaria de Policia do Senado Federal (SPOL) informa o 
registro da Ocorrência Pol.icial .nº 336/2020-COPINV/SPOL e a instauração do Inquérito nº 
4/2020..COPJNV/SPOL. relativos à invasão e ao disparo de artefatos explosivos nas 
dependências do Senado Federal, na data de J 4 de junho de 2020, considerando que tramita 
perante o Supremo Tribunal Federal o Inquérito nº 4828, instaurado a pedido da 
Procuradoria-Geral da República., e distribuído para relatoria do Exmo. Ministro Alexandre 
de Morais, com vistas à apuração de fato semelhante ocorrido nos quadros próprios da 
Suprema Corte, para ciência e providências que julgar cabíveis, estando a equipe da 
Secretaria de Polícia Legislativa do Senado Federal à disposição para colaboração no 
procedimento investigativo. caso Vossa Excelência assim entender necessário. 

•· 

• 

Atenciosamente, 

Senador DA VI ALCOLUMBRE 
Presidente do Senado Federal 

:Senado l:'edtmil - Pmça dos T~ Poderes- Bmsflía DF - CEP 70165--90<) 

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 88DF231A00000OO0. 

CONSULTE EM http://WWW.senedo.gov.brlslgadweb/v.aspx. 
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OFÍCIO N!l 015/2010 .. PRESJD/ADVOSF 
(Processo SF r,, 0 00200. 00695712020-65) 

A Sua Excelência o ScnhOr 
ALE'iANDRE DE MORAES 
Ministro do Supremo Tnbunal Federal 
Supremo Tribunal Federal 
Praça dos Ties Poderes - Bmsilia/DF - CEP 70175-900 
Telefones: (61) 3217-3000 

• 

00200.006957/2020-65 (VOLUME 1)- 00100.000416/2021-32 

Brasília,}'/ de d,/~'f/.1,?7 de 2020. 

Assunto: Encaminhamento do Oficio nº 236/2020-SPOL Compartilhamento de provas 
colhidas pela Polícia Legislativa do Senado Federal para Golaboraçio investigativa no 
Inquérito oº 4828. 

Excelentíssimo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Encaminho a Vossa Ex.celência o Oficio nº 236/2020-SPOL, datado do dia 23 
de junho de 2020, em que a Secretaria de Polícia do Senado Federal (SPOL) infonna o 
regi,sp-o da Ocorrência Policial nº 336/2020-COPINV/SPOL e a instauração do Inquérito nº 
4/2020-COPINV/SPOL. com fundamento no art 2º e art. 52, xm, da CF, relativos à invasão 
e ao disparo de artefatos explosivos nas dependências do Senado Federal, na data de 14 de 
junho de 2020, para conhecimento e adoção das providências que V. Exa. entender cabíveis, 
considerando que tramita perante o Supremo Tribunal Federal o Inquérito nº 4828, 
instaurado a pedido da Procuradoria~Geral da República, e distribuído para relatoria de 
Vossa Excelência, com vistas à apuração de fato semelhante ocorrido nos quadros próprios 
da Suprema Corte, estando a equipe da Secretaria de Polícia Legislativa do Senado Federal 
à disposição para cooperação no procedimento investigativo. 

Atenciosamente, 

r 

Senador DA VI ALCOLUMBRE 
Presidente do Senado Federal 

Senado Federal - Praça dos Três Poderes- Bra.o;ífia DF - CEP 70165-<l)(IO 

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 88DF231A00OO0000. 

CONSULTE EM http://WWW.senado.gov.br/algadweb/v,aspx. 
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TERMO DE CONCLUSÃO 

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

Brasília, ) V de Janeiro de 2021. 

Cristina Yukiko K~ssessora Designada 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO 

Trata-se de ofício enviado pelo Presidente do Senado Federal, 

encaminhando relatório da Polícia Legislativa daquela Casa para 

colaboração investigativa nestes autos. 

É a síntese do necessário. 

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

manifestação. 

Cumpra-se. 

Brasília, 12 de janeiro de 2021. 

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 CAF6-2C81-EE0A-5BB6 e senha 5E85-5406-33A2-84A7 



INQ4828 

CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, encaminhei para a Procuradoria-Geral da República o despacho de 

12/01/2021 e a petição STF nº 910/2021. 

Brasília, Ji;V de Janeiro de 2021. 

Cristina Yukiko K~ Assessora Designada 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 



INQ4828 

TERMO DE JUNTADA 

Certifico que nesta data fiz a juntada da petição STF n2 28617/2021. 

/" 
Brasília, J '-:.. de março de 2021. 

1/.' 

Cristina Yukiko Kusah~~ Assessora designada 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

78415/2021/MPF/ AJCRIM-STF/VPGR/HJ 

INQUÉRITO Nº 4.828/DF 

AUTOR (A/S): 
PROC.(A/s)(Es) 
RELATOR: 

Sob sigilo 

Sob sigilo 

Ministro Alexandre de Moraes 

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, 

O MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL, pelo Vice-Procurador-Geral da República, vem 

à presença de Vossa Excelência para expor e requerer, ao final, o seguinte: 

1. Em 12 de março de 2021, Vossa Excelência encaminhou ao Ministério Público 

Federal, "para adoção das providências cabíveis", um arquivo de vídeo, de origem 

desconhecida, que vem sendo compartilhado pelas redes sociais. Nele, um movimento 

denominado "resgatabrasil2021" incita a população a comparecer às "portas dos quartéis", 
às 10h00 do dia 14 de março de 2021 visando uma intervenção militar, o que, em tese, poderia 

constituir os crimes previstos no art. 22, inciso I e § § 1 º e 2º 1, e no art. 23, incisos I e IV2
, 

combinado com o art. 183
, todos da Lei nº 7. 710/1983. 

1 Are. 22 - Fazer, em público, propaganda: 

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

[ ... ] 
Pena: detenção, de 1 a 4 anos. 
§ 1 º - A pena é aumentada de um terço quando a propaganda for feita cm local de trabalho ou por meio de rádio ou televisão. 

§ 2º -Sujeita-se à mesma pena quem distribui ou redistribui: 
a) fundos destinados a realizar a propaganda de que trata este artigo; 
b) ostensiva ou clandestinamente boletins ou panfletos contendo a mesma propaganda. 
2 Art. 23 - Incitar: 

I - à subversão da ordem política ou social; 
[ ... ] 
IV -à prática de qualquer dos crimes previstos nesta Lei. 
Pena: reclusão, de 1 a 4 anos. 
3 Art. 18 - T cntar 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. 

HJ/ACC 1/2 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

2. Registre-se, inicialmente, que em consulta realizada no Y ou T ube, a Procuradoria-Geral 

da República logrou identificar que a mídia em questão foi postada no canal 

https://www.youtube.com/channel/UCGYxgfvH6clGcLESnRyZX7g/, no qual também são 

encontrados outros vídeos de teor semelhante, destacando-se, entre eles, o que pode ser 

visualizado clicando-se na hiperligação https://www.youtube.com/watch~v=kPeN3hiBBeA, 

em que um cidadão identificado como Sérgio Kruke se apresenta como o organizador de uma 

demonstração que irá ocorrer em Manaus, na mesma data e horário indicados no vídeo do 

"resgatabrasil2021 ", e aparenta ter ciência da existência de uma convocação geral de carretas 

"em todo o Brasil." 

3. Embora Sérgio Kruke alegue que essas manifestações serão de mero "apoio ao 
"presidente Uair Messias Bolsonaro] e contra as decisões dos ministros do STF que estão 
atuando contra a população brasileira", o uso da hashtag #SomosOExércitoDoBrasil no 

vídeo em que aparece denota algum nível de envolvimento com o movimento intervencionista, 

considerando-se que o termo #EuSouOExercitoDoBrasil está associado, nas redes sociais e em 

especial no T witter, onde se encontra nos chamados "trending topics", a postagens cujo 

conteúdo expõe a perigo de lesão o regime representativo e democrático, a Federação e o Estado 

de Direito. 

4. Não obstante, considerando inexistir, até aqui, elementos mínimos de autoria e 

materialidade a viabilizar, de imediato, a instauração de inquérito para a apuração dos fatos, é 

mister seja determinado ao Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal a abertura de um 

procedimento de verificação de procedência das informações que somente agora estão vindo a 

lume. 

5. No expediente, cumprirá ao órgão, se possível, identificar os responsáveis por produzir 

o vídeo "resgatabrasil2021 "; organizar as manifestações nas frentes dos quartéis do Exército 

Brasileiro; estimular e propagar convocações intervencionistas nas redes sociais;financiar o 

pagamento de carros de som, cartazes, faixas e o transporte de manifestantes, bem como apurar 

se houve monetização da mídia e se há ligação subjetiva com as demonstrações que ocorreram no 

ano de 2020. 

HJ/ACC 

Brasília, 13 de março de 2021. 

HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS 

Vice-Procurador-Geral da República 
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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 

Brasília, 12 de março de 2021. 

Excelentíssimo Senhor 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Procurador-Geral da República 

Ref: INQUÉRITO 4.828 

Senhor Procurador-Geral da República, 

Tenho a honra de comunicar-lhe que determinei fosse encaminhada 

a esta Procuradoria-Geral da República cópia do vídeo divulgado nas 

redes sociais, em que movimento denominado "resgatabrasil2021" 

convoca intervenção militar, para adoção das providências cabíveis. 

Limitado ao exposto, renovo a Vossa Excelência meus protestos de 

elevado respeito e distinta consideração. 

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 9669-8949-9017-8391 e senha 8347-4439-2FDB-8E48 
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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 

Encaminhe-se cópia do vídeo divulgado nas redes sociais, em que 

movimento denominado "resgatabrasil2021" convoca intervenção militar, 

à Procuradoria-Geral da República para adoção das providências 

cabíveis. 

Cumpra-se. 

Brasília, 12 de março de 2021. 

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/autenlicarDocumento.asp sob o código B7D1-F545-12C4-7568 e senha 4593-B850-9C94-1BF3 
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INQ4828 

TERMO DE CONCLUSÃO 

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

Brasília, l vJ de março de 2021. 

e . t· V k"k K h j•f / ~A-- D . d ns ma u I o usa a~~!- ssessora es1gna a 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 

,:. 



INQUÉRITO 4.828 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/S)(ES) 

:MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DECISÃO 

Em 26/08/2020, nos autos do Inquérito 4781, deferi o pedido 

formulado pela Procuradoria-Geral da República para compartilhar os 

dados do apenso 71, referentes ao investigado Roberto Jefferson, com este 

inquérito. 

De acordo com os novos relatórios e informações apresentadas 

verifica-se a existência de postagens em redes sociais e diversas 

entrevistas, em que o investigado Roberto Jefferson Monteiro profere 

discursos de ódio, além de manifestações contra as instituições 

democráticas, bem como inúmeras calúnias, difamações, injúrias e 

ameças contra Ministros do Supremo Tribunal Federal e ao próprio Poder 

de Estado, claramente, com o intuito de desmoralização e coação da 

investigação em andamento. 
É o relatório. Decido. 

Determino o compartilhamento com o Inquérito 4828 dos citados 

relatórios e mídias, devendo a Procuradoria-Geral da República se 

manifestar sobre a adoção das medidas cabíveis. 

Cumpra-se. 

Brasília, 16 de março de 2021. 

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 C 1 D5-91 D8-2469-7608 e senha 7113-82E4-3ED5-1 0A3 
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1. INTRODUÇÃO 

Em atenção ao solicitado e com vistas a instruir o inquérito STF nº 4. 781, este relatório 

tem como objetivo verificar as publicações e entrevistas recentes de "ROBERTO JEFFERSON" nas 

redes sociais e Internet, contendo críticas e ofensas ao Supremo Tribunal Federal e/ou seus 

Ministros. 

2. REDE SOCIAL TWITTER 

O perfil de "ROBERTO JEFFERSON" na rede social Twitter é verificado e identificado pelo 

nome de usuário @blogdojefferson, conforme ilustrado a seguir: 

Roberto Jefferson O 

Roberto Jefferson O 

/' 
1 [:)!:.),P 

\ 
( Seguir 1 
\,,, ____ _; 

Presidente Nacional elo PTB, Alferes de Deus. leão Conservador e Atalaia do lar 
Cristão. 

seguk:do 475 218,S mU segufdores 

Detalhe do perfil @blogdojefferson na rede social Twitter 
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2.1. Criticas e ofensas recentes 

Entre as publicações recentes do perfil @blogdojefferson foram localizadas ofensas ao 

Supremo Tribunal Federal e/ou seus Ministros, conforme ilustrado a seguir: 

~'\ Roberto Jefferson G 
'"-fJ @blogdojefferson 

Rui Barbosa: a pior ditadura é a da toga. Não há a 
quem recorrer. 

#Fato 
&19 AM • Jul 22. 2020 • Tw.tter for iPhone 

472 R1:tweets and comments 1.7K Likes 

https://twitter.com/blogdojefferson/status/1285897168742744064 
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Roberto Jefferson 
@b;ogciojeffe15cn 

'v 

Esses advogados lobistas foram longe dernais. Não têm 
volta .. 

12:42 AM , Jul 22. 2020 , Twitter for iPhone 

2.9K Retweets and cornments 8.5K Likes 

https://twitter.com/blogdojefferson/status/1285782144850243584 

Ref.: INQUÉRITO 4.781 / DF - STF 5 



r 

Roberto Jefferson O 

E enquanto isso a hashtag haNadonal 
segue bombando. Não sou eu que estou dizendo, não 
é fake news1 não predsa os checadores correrem para 
me condenar, é só olhar lá nos trending topics. 

3.3K Ret\vf.:ets 2nd COPltTh?nts 12.6K likes 

https://twitter.com/blogdojefferson/status/1285709048072097793 

Roberto Jefferson. 

Está botnbando a hashtag #STFVer9onhaNaciona~ 
Não sou eu que está falando, são mi:lhares de tuftes. 
Acho que não vai dar pra prender todo mundo. 

8.2K Ret1NEEts and cormnents 28.7K Ukes 

https://twitter.com/blogdojefferson/status/1285672444855025665 
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Roberto Jefferson O 

Davi Alcolumbre deu orden1 à Polrcia Legislatíva para 
barrar o cun1primento de mandado de busca e 
apreensão no gabinete do senador José Serra,, alvo da 
Operação Paralelo 23 pela PF. 
Allcolumbre virou utn poder paralelo! e o STF ratifica 
esse poder com medo dos pedidos de ímpeachrnent. 

'! 1 :·13 AM , J u 1 ,21 202.0 · Twitte Web App 

.3.3K Retweets and wrnments 10.7K Likes 

https://twitter.com/blogdojefferson/status/1285578675623211009 

A Constituição e o regimento do Senado impedem a 
reeleição ao cargo na mesma legislatura1 como seria 
agora o caso de Alcolumbre e Maia. Mas o que é a 
Constituição quando você tem ministros amigos? 
Principalmente quando o beneficiado senta nos 
processos contra ministros do STF. 
Transtate Tvteet 

'11:06 AM · Ju! ?.1. 2020 · Twítt12r \\i'eb 

1.2K Retv.ifcets and cornments 4.9K Uk>2s 

https://twitter.com/blogdojefferson/status/1285576778006831104 
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Afcolumbre enterrou a CPI da Lava Toga, sentou ern 
cima dos pedidos de irnpeachrnent de ministros do STF, 
tratorou os colegas no projeto das fake news, e faz de 
tudo para agradar o STF. Corno prêmio vai receber a 
chancela da Corte para uma reeleição que a 
Constituição não permite. 

1 HJO AM , Jul 2020 · Twitte,· V,ieb App 

3.2K Ret,t1e2ts anckornment:s 11.6K Likes 

https://twitter.com/blogdojefferson/status/1285575488203874306 

Roberto Jefferson$ 

Os impacientes ficam pedindo intervenção militar. Esse 
é o caminho mais complexo na democracia. Vamos falar 
alto nossas narratívas1 ninguém cala nossa voz. Quando 
os fuzis falarem, darão um só gr'ito de comando: 
"direita volver!". Calma, talvez esse dia seja próximo. 

540 Retweets and cornrnents 2.3K Ukes 

https://twitter.com/blogdojefferson/status/1285563494411231232 
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,, Roberto Jefferson 
l 

Nesse xadrez, nós os blogueiros somos os Peões. O 
satanismo já derrubou um Bispo1 v\leintraub, agora está 
cercando urna Torre, Damares. O STF veio para cima de 
nós1 Peões, para desguarnecer o Rei Messias. Nós 
sornas a narrativa em defesa do Presidente, va1mos 
resistir a ínvestida. 

2K Retweets and comments 9.3K Ukes 

https://twitter.com/blogdojefferson/status/1285562271096360960 

· Roberto Jefferson S 

Tenho lido no meu Twitter pessoas impacientes 
cobrando energiia do Messias Bolsonaro. Calma gente1 

política é jogo de xadrez. Ele enfrenta Maia., 
Akolumbre, Toffoli e Dóriaf homens poderosos regidos 
pelo satânico (satanista) FHC Calma gente, Messias 
está juntando forças. 

·10:03 AJ,1 • Jui 2t 2020 • Twitt.er for iPhcme 

4.SK Ret-.veets anel comment:s 21.2K Likes 

https://twitter.com/blogdojefferson/status/1285560983386312707 
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Olavo de Carvalho · Jul 20 
Bravo, Roberto Jefferson! Bravo, Renato Barrosl 

ENTREVISTA COM ROBERTO JEFFERSON: "OSV\IALDO ... 
f.ntre·:!sts exdusiva com Roberto Jefferson onde 

do Jomafi:rta OSlivaldo 

1.3P( 

Olavo de Carvalho 

Bravo;! Roberto Jefferson! Bravo1 Renato Barros! 

ENTREVlSTA COM ROBERTO JEFFERSON; "OSVi/AlDO CENSUft .. 
~. Entrevista exclusiva com RDberto Jeff,erson onde cornentará B 

elo Jcmaiista Osv;aldo fostáqui que occrTeu 

5:42 PM · Jul 

334 Retweets and cornments 1.31< Líkes 

Retweet https://twitter.com/opropriolavo/status/1285314064609095680 
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\ Roberto Jefferson 'V 

Suprema Vergonha IL 

6:45 Pfví, bi 19. 2{)20 • TwíHer fer f~nd:cid 

https://twitter.com/blogdojefferson/status/1284967553509597193 
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Roberto Jefferson e 
@bleigdc_J,?fferscn 

Suprema vergonha! t 

4:29 PM • Jul 19, 2:020 • Twítter for Andro1d 

729 Retweets a11d commerits 2.5K Lik12's 

https://twitter.com/blogdojefferson/status/1284933307399131137 

.~ Roberto Jefferson e J' @blogdojefferson 

V 

Lufs Fux nem assumiu a presidência do STF e já ameaça 
censurar e punir as plataformas d~gitais. Ficaremos de 
olho no Beija Pé, ou Popó se preferirem. Prometo não 
fazer Fake News contra ele. Mas contarei o que sei de 
seus hábitos e práticas. Pau que dá em Chico dá em 
Francisco. 
Trans!õte Tv.·eet 

9;13 AM • Ju: 19, 2020 • Tw1tter fo, iPhone 

6.6K Ret\Veets and comments 27.6K likes 

https ://twitte r.co m/blogdojefferso n/status/128482363851719065 7 
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~~ Roberto Jeffersc;n O 
~~ @bfogdojefferson 

V 

Hoje tem patriotas mandando sua mensagem de 
defesa do governo e contra as ações antidemocráticas 
do STF? Tem sim senhor. 
#PatriotasComBolsonaro 
Tram!ate Twee1 ,~r •~-

r,~, ~. ~ 
,. . ..;,i 
.~""""\ '. iil l!M ~~~J® 

Dà@ ~@~ffi'OO® 
_··: ·.$W@~B@' . 

.i..dt::Jê:-•f· :!-~ .... uc"" .... ' ,,,_t_,:t...:::· ~-----'---,,, 

9:09 AM • Jul 19, 2020 • Twrtter Web App 

6S8 Retweets and comments 1.8K l.ikes 

https://twitter.com/blogdojefferson/status/1284822637492002816 

/C'J' ft_!4:.~ Roberto Jefferson O '-11;1 @blogdojefferson 

O Ministério da Saúde, criticado por Gilmar, já enviou 
mais de R$ 62 bilhões a estados e municípios para 
financiamento das ações e serviços públicos de saúde, 
além de compra de medicamentos para auxiliar no 
tratamento, equipamentos de proteção individuais etc. 
E o STF, o que fez? 
T ranslatE 1v.-eei 

8:58 AM • Jul 19, 202.0 · Twitter Web Jl.pp 

2.9K Re.tweets and comments 11.1K likes 

V 

https://twitter.com/blogdojefferson/status/1284819978009694213 
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Roberto Jefferson$ 
@blcgdojeffr,n;on 

Tenham bons sonhos. Vou dormir. 
Orando a Deus para que o Sapão Capiroto deixe o 
Brasil em paz. 

·11:17 PM • Jul JB, 2020 • Tw1tter for iPhone 

l.1K Retweets and comrnents 6.SK Likes 

https ://twitter.com/blogdoiefferson/status/128467 3 7 3192 7986177 
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~ Roberto Jefferson e 
~ @blogdojefferson 

V 

O grande comentário em Brasília é que o ataque à 
Ministra Damares não é motivado por suas palavras 
contra prefeitos ou governadores, mas pelas suas 
recentes ações assertivas contra a PEDOFILIA. Há um 
urubu que só come filhotes de aves no ninho. Sua capa 
vai cair. 
Trens!c;te Tweet 

9:46 PM · Jul 18. 2020 · Twitter for iPhone 

8.8K Retweets .and comments 29.SK Likes 

https://twitter.com/blogdojefferson/status/1284650741672681473 
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~\ Roberto Jefferson Q) V @blogdojefferson 

V 

Vamos falar sobre artigo 142? 
Trans!a:te Tweet 

DireitaConservador 
ROBERTO JEFFERSON CONTA COMO FUNCIONA A 
MALANDRAGEM ENTRE OS PODERES! - Ou Roberto Jefferso ... 
& mJacebook.com 

6:08 PM · Jul 18, .2020 · Twitter for Android 

239 Retvveets and comments 1. tK Likes 

https://twitter.com/blogdojefferson/status/1284595882055344128 

~ DireitaConservador · Seguir 
\:;}!!/ 17 dê julho ãs 06:21 0 

ROBERTO JEFFERSON CONTA COMO FUNCIONA A MALANDRAGEM ENIRE OS PODERES! 
ROBERTO JEffERSON CONTA COMO FUNCIONAA MALANDRAGEM ENTRE OS PODERES! 

- Ou Roberto Jefferson é maluco. ou muito corajoso (RS). 

- Ele contou como funciona os esquemas entre os poderes da república. e sugeriu que o presidente pode, fun1o e,om o exército. precisar 
usar o artigo 142 {com a ínterpretaçã.:, do DR tv-ê.s Granda). Ver menos 

Vídeo 

https://www.facebook.com/DIREITACONSERVADO/videos/vb.152078195562509/2614639492 

126280/?type=2&theater 
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Roberto Jefferson 
@blo;;dojefferson 

Não dá para esconder a verdade. 
Ela se apresentou até corno charge. 

STF proíbe Bolsonaro de interferir 
.~. em decisões de estados e municípios 
d sobre coronavírus 

4:39 FM · Jui 17, 202ü • l,Nitte for iPhone 

1.6K Ret;,veets arici co,.,.i;y:ents 3.7K Ukes 

https://twitter.com/blogdojefferson/status/1284211130806808576 
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O biogdojefferson e a tão aguardada ( Parte 3),7{J 
Assista na íntegra esse bate papo sobre cada Ministro 
do STF no meu canal do youtube. 
link 
[]] 
youtu.be/v,1p5em bMkHs8 
N esqueçam de Cobrar do Bob Jeff as uvas e o 
advogado se o Uber Black aparecer por aqui. := ,'Jt 
#Bolsonaro Te mRazao 

https://twitter.com/mayrannealmeida/status/1283926320506904577 
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3. ENTREVISTA QUESTIONE-SE 

Na rede social Youtube, foi localizada uma entrevista de "ROBERTO JEFFERSON", 

publicada ao vivo, em 19 de Julho de 2020, pelo canal do YouTube "QUESTIONE-SE", identificado 

pelo endereço eletrônico "https://www.youtube.com/c/canalquestionese/". 

O conteúdo desta entrevista pode ser acessado através do endereço eletrônico 

"https://www.youtube.com/watch ?v=Za0fCSOau LA". 

SID 
() :;:'.;;:Í~;~1~~f~tr;~i~tth,'~•Ú>J ~)/t,V 

9 
A ~~r~~-~,·-s,J-.,~~'"'.';'X'r-t-:;--,:-;, MJ';.[~<»l,~~i~W 

.t ,, 
Q R~\:tt:1Mt' k".;t-'t.n1h>t·n,t'úrn:,vtv1;.~'.r.<>:c-t 

~ 

o {t~~~!'."'t:r,' ,,_;~,-~ </~,:hlM<'>-!.'il~~.t~~~ 

1 

• (t 

Vídeo com a entrevista https://www.youtube.com/watch ?v=Za0fCSOau LA 
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3.1. Conteúdo do vídeo 

Nemo do Anl<""": ENTRf'llSIA CDH ROOERIO JEFF<RSON • 'OSWAl.00 CENSURAOO'-Z.OO::SO,,.U..mp4 
n,ma,1ho do An)uM): l, 11 G8 (t.198.345.885 byt .. ) 
Raolul;ào: 1200,mn 
Ouraçõo: 01 :38: 16 

Amostra dos frames da entrevista. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZaOfCSOauLA 

Ref.: INQUÉRITO 4.781 / DF - STF 20 



• 

Transcrição do trecho mais significativo da entrevista 

ROBERTO JEFFERSON - [20:30] 

É uma violência só, é só narrativa. Contra o presidente Bolsonaro você tem narrativas 

contra ele, para incompatibilizar. Chamam-no de fascista. 

Ele é um democrata que não reage se quer a agressão. Ele já foi agredido várias vezes 

pelos ministros do supremo, jamais reagiu com agressividade, pelo contrário foi humilde. Ele 

não poderia ter entregue aquela fita secreta, de uma reunião secreta, é ... do governo dele, 

de jeito nenhum aos mal intencionados de esquerda que são os ministros do supremo. 

Eles tentaram processar o presidente, com aquela traição que fez o Moro e agora 

estão tentando prejudicar a Damaris, porque ela disse que os prefeitos e governadores têm 

que ser processados e presos, mas isso é cortina de fumaça, não é essa a verdadeira razão 

que eles querem processa-la né, isso aí nós vamos falar . 

RENATO BARROS - [21:31] 

Eu vi o seu tweet, eu quero falar sobre isso. 

ROBERTO JEFFERSON - [21:35] 

E tem o Weintraub, o ex-ministro da educação que quase, eles queriam caçar o 
passaporte dele para não deixar o Brasil, para ele não ir para o banco mundial. Uma coisa 

assim de uma reunião secreta, se publica uma reunião secreta do supremo o povo vomita ... 

vomita ... 

Como é que é feita, como é que é feita agenda daquela gente, daquele monturo, 

daquele monturo de lixo, que é aquele grupo dos 11 do supremo tribunal federal. Tirando as 

mulheres, eu vou rep ... são homúnculos são homens de pouca estatura jurídica e moral, 

lobistas, todos lobistas. Colocados lá por empreiteiras, por bancos, pela tv globo, pelo Joesley 

Batista e a JBS, pelos partidos comunistas, os esquerdistas, são homens que servem a causa 

e é ao dinheiro. Assim dessa turma do George Soros, capitalismo, é o comunismo de resultado 

o comunismo lucrativo. Esses homens estão assentados lá no supremo, quer dizer, você 

imagina uma reunião dessa turma, deve ser para você sentir náusea, deve deixar a gente 

nauseabundo 

RENATO BARROS - [ 23:00] 

Acho que ninguém vai acreditar mais na justiça 

ROBERTO JEFFERSON - [23:01] 

Não é nauseabunda não, porque falando em nauseabunda tem dois ministros lá que 

tem esses gostos né. 
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RENATO BARROS - [23:08] 

É mesmo? (risos) 

ROBERTO JEFFERSON - [23:09] 

É, tem ... tem dois ministros que são meninas. Tem lá dois ministros. 

Tem ministros de rabo preso e dois de rabo solto. Conhecidos, conhecidos, um é o 

Carmen 

Miranda e o outro é o Lulu Boca de Veludo, tem o Carmen Miranda ... é uma 

coisa ... (risos). 

RENATO BARROS - [23:30] 

Se o povo souber (risos) 

ROBERTO JEFFERSON - [23:33] 

Ai meu Deus do céu. Você imagina um homem desse julgando? Ele quer, e aí eles 

querem fazer pauta de gênero. Porque eles até hoje não encontraram os seus não é. 

Você imagina uma cena. O ministro do supremo de quatro e o negão .... pá ... pufo ... 

pufo nele. Não dá! Como é que esse homem pode representar a justiça rapaz? Um fuzileiro 

naval daquele, um paludo ... pá ... pá ... grita meu mimi, aí ele ... Me bate! Me bate! Que horor 

meu irmão. 

RENATO BARROS - [24:10] 

Não vou dormir essa noite. (risos) 

ROBERTO JEFFERSON - [24:13] 

Um sodomita, dois, tem dois sodomitas ... Ministro rapaz... Quando era, se fossem 

juízes nunca deixariam a vara ... A justiça de primeira instância, usam saia não é por saber 

jurídico é por opção sexual aquela saia. (risos) 

Meu Deus, eu fico olhando aquilo ... Deus um homem desse não passa em Supremo 

nenhum no mundo, só no governo da Dilma e do Lula que essas pessoas conseguem ser 

ministro. 

RENATO BARROS - [24:50] 

Ref.: INQUÉRITO 4.781 / DF - STF 22 



E como ... como foi feito esse lobby? Para que eles pudessem ... ser aprovados pro STF? 

ROBERTO JEFFERSON - [24:59] 

O Carmem Miranda, o Fachin, ele foi pela mão do Blackmail da JBS. Blackmail, é 

aquele Ricardo Saud, o homem da mala, o correio negro é o Ricardo Saud. Ele foi em todos os 

gabinetes, você sabe, tem aquela comissão que é uma coisa terrível, aquilo não tem liturgia. 

Os Senadores estão entrevistando um futuro ministro do supremo. Tem que ter liturgia, igual 

um casamento. Eu quando casei, tá aqui minha aliança, eu vim ao seu Glair, pai da Ana, dona 

Marlene e disse, eu quero pedir a mão da Ana em casamento. Não era a mão que eu queria, 

mas se eu pedisse o que eu queria eles me expulsavam de casa, tá certo. Né ... eu vim aqui 

pedir pra ... pra ... papá ... Agora, tô expulso. 

Tem que ter a liturgia não é, e aqueles caras lá, aqueles senadores. Zero de liturgia, 

você ... você fez isso, o teu currículo, você, você, é um papo informal, sem nenhuma dignidade. 

Aquela, aquela comissão que faz aqueles questionamentos, a comissão que houve os futuros 

ministros é um papo coloquial da pior qualidade, sem categoria sem liturgia, sem respeito 

aquele momento, é o senado da república que está escolhendo um futuro ministro da corte 

constitucional ... mas você, você, você. Um troço do pior gabarito, linguagem de botequim, 

linguagem de subalterna é rés-do-chão, aquela de voo de galináceo, poeirenta, barulhenta 

né ... A coisa do pior, do pior gabarito é o Renato, do pior gabarito. 

E quem fez o lobby do Fachin? Que foi de mãozinha dada com ele. É de mãozinha 

dada mesmo, foi pela mão, que depois que passa na comissão vai a plenário e todos os 

senadores aí votam a indicação da comissão ... é ... de seleção do ministro. O Saud, Blackmail 

do JBS, corrupto campeão de corrupção, empresa junto com a Odebrecht, campeã de 

corrupção e financiada na corrupção dentro do BNDS o Joesley Batista vai o Joesley que 

indicou, porque tem negócios lá no paraná, muito frigorífico, muito abatedouro ... e indicou o 

Fachin com apoio da Dilma para o supremo, vai o Saud de gabinete em gabinete, de mão dada 

com o Fachin. Vai lá ... falar a linguagem pragmática do senador na frente do homem que vai 

ser o futuro ministro. Eles prometem mundos e fundos eu costumo repetir isso, muito mais 

fundos do que mundos, vai lá no senador e diz assim ... Senador vem aí a eleição ... seus 

interessantes ... é por nossa conta, deixa comigo, deixa comigo, tá tudo resumida ... promete 

mundos e fundos, muito mais fundos do que mundos. Quer dizer, como é que esse homem 

depois vai ser Ministro, depois de participar de um nível de diálogo desse. Não tem condição, 

tem que acabar com essa forma 

RENATO BARROS - (28:49] 

É por isso que não passa um piso impeachment lá. Dos ministros do STF. 

ROBERTO JEFFERSON - (28:52] 

A não passa. E ... Normalmente os ministros do STF, torcem pelos Alcolumbres da vida, 

torcem pelos Alcolumbres, o Batorés. Por que? O batoré tem quatro processos, quatro, 

lavagem de dinheiro, corrupção passiva, todos já com denúncia, prontos para a pauta. Quem 

faz a pauta, é como na câmara e no senado, quem faz a pauta é o presidente do supremo. Se 

ele se engraçar de fazer a CPI do lava toga ... Eu ouvi o discurso do senador que apresentou, 
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é até um senador articulado, falar bem, novo senador idealista, mas ele não consegue que 

paute. Quem faz a pauta é o presidente do senado. Nunca irá a pauta CPI da lava toga, por 

quê? O presidente do senado tem o rabo preso na gaveta do presidente do supremo tribunal 

federal, Tofolli tem o rabo do Batoré trancado. Ele sabe que se ele fizer a gracinha de botar 

na pauta, na semana seguinte entra um processo desse dele que tem 15 anos de pedido de 

condenação na denúncia e vai ser aprovado. 

RENATO BARROS - [30:06] 

E aí é cadeia. 

ROBERTO JEFFERSON - [30:07] 

E aí vai acontecer o que aconteceu com que? Com o Eduardo Cunha, condenado, 

cassado e ó ... xadrez. A mesma coisa o Rodrigo Maia, nhonho, Botafogo. O bandido ainda uso 

o nome do meu time da estrela solitária. Eu já tô num sofrimento que o botafogo tá numa 

fase terrível, já faz a gente sofrer. A estrela solitária nos conduz, essa época ao sofrimento, só 

o flamengo tá emitindo alegria ... o Botafogo... E o Rodrigo Maia ainda suja o Botafogo no 

cabelo e no sapato. É o Botafogo, arranja outro nome Odebrecht, Nhonho, bota um nome 

assim. Também tem quatro processos, lavagem de dinheiro e corrupção passiva, e é a mesma 

coisa rabo na gaveta do ministro do supremo, do Tofolli. Mas o Tofolli também não escapa, 

não é meu irmão, os procuradores vazaram agora o rabo dele, ele tem rabo em uma gaveta 

da Odebrecht, o amigo do amigo do meu pai, e tem rabo na gaveta da OAS do Léo Pinheiro 

que, tanto o Marcelo Odebrecht como léo pinheiro, denunciaram o Tofolli na sua delação 

premiada, dizendo eu reformei a casa dele, custou meio milhão de reais a reforma, fui eu que 

fiz e dei de graça de presente a sua excelência e o Marcelo Odebrecht diz que dava um 

mensalão, um mensalão, uma mesada alta, ao Tofolli todo mês. Ele é acostumado com 

mensalão. A mulher dele dá mensalão a ele. Ele até no hospital a gente tem que respei. .. 

RENATO BARROS - [31:46] 

Fiquei sabendo né. 200 mil não é? 

ROBERTO JEFFERSON - [31:47] 

É 200 mil. Ele deve ser uma maravilha, mulher nova, bonita, que ainda paga. A minha 

gasta o meu cartão de crédito e eu ó ... para pagar. Ele usufrui, desfruta uma beleza e ainda 

leva duzentão por mês, deve um cara ... três por noite, três por noite. (risos) 

Mas rabudo, então você tem três rabudos, três ... rabudos, e que têm a audácia, a 

audácia, a ousadia, o desplante de querer impedir o presidente da república, empichar o 

presidente da república, que é honrado, honrado, homem decente, honesto, correto, direito, 

humilde e simples .... A mas ele é tosco, ele é capitão, ele não fala direito, ele é bruto com a 

imprensa, mas ele é honesto, honrado, ele não rouba e não deixa roubar, e é esse o desespero 
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dos três rabudos, que se uniram, não é, fizeram uma tríade, tríade mesmo, três instituições 

com o mesmo escopo, com um objetivo em comum, com um sentido só, de prejudicar o 

governo. Senado, Câmara e Supremo, prejudicar o governo do presidente Jair Messias 

Bolsonaro. Então o povo tem que fazer o que eu vi sendo feito hoje fervorosamente, cantando 

aqueles louvores lindos, não é, tava lá o capitão Mauro Rogério, tava lá o Malta Jones que é 

meu irmão, do Movimento Brasil Direita com Cristo, é um movimento enorme aí de São Paulo, 

é meu irmão, é meu amigo Malta Jones, todo mundo me passando flash o tempo todo, o Jean 

que.é do PTB da Bahia também, nosso, põe nosso irmão conservador, toda hora passava um 

flash para o meu celular, gravava, muito comovente, cantando louvores a Deus e pedindo que 

Deus abençoasse o Bolsonaro, o presidente, clamando por justiça e pedindo que essa coisa 

negativa que existe, porque é o mal contra o bem, esses homens representam a treva contra 

a luz, é a treva contra a luz. 

E o Congresso é a treva efetivamente, o Renato, eu fui deputado federal seis 

mandatos, eu nunca mais quero voltar praquele buraco, o Niemeyer que era comunista, o 

Oscar comunista, laureado. Porque todo mundo que é comunista a mídia enaltece, ele fez o 

planalto com luz natural. Você olha o palácio do planalto tem a luz de Deus, a energia do sol. 

Você olha o palácio da alvorada, tem a luz de Deus, a luz do Sol. Você olha o supremo, todo 

espelhado, todo de vidro, tem a luz de Deus, a energia do Sol. O ministério da justiça tem a 

luz de Deus, a luz do Sol. O Congresso Nacional, que deveria ser a casa do povo, é um 

mausoléu, é um buraco no chão, você anda por baixo dos ... você anda em túneis o dia inteiro. 

Eu que era um deputado dedicado, graças a deus eu era um deputado combativo e dedicado. 

Eu chegava às 8 horas da manhã, quando eu me dava conta olhava para o relógio 

assim, era 7 horas da noite, aí olhava de noite, uma hora da madrugada, você não tem noção 

se é dia e se é noite, você não tem a luz natural, você não tem o calor da luz de Deus, da luz 

natural de Deus que é o Sol. Lá tudo é artificial, são lâmpadas artificiais, a semente ela é 

fecundada na luz do Sol, a boa semente, a semente natural, ela é fecundada na luz do Sol, o 

que sai do Congresso é luz artificial. Então a semente que é plantada, tanto no fazimento da 

lei, no fazimento da lei constitucional, na lei ordinária, na lei complementar, é com luz 

artificial. O que é feito com luz artificial, artificial é. A relação com o povo é artificial, porque 

ela é iluminada lá, o Rodrigo quando vai presidir a câmara, é um buraco que não tem ... você 

não vê luz em um lugar, você olha aquela abóboda, não tem luz. 

A mesma coisa o Supremo, é tudo luz artificial, então são homens do buraco, são 

homens e do abismo, lá prevalece a treva, lá não tem a luz. Eu não sei se eu sou sensitivo, se 

isso é uma coisa minha, mas eu entrava lá, me abatia. Aquilo ... 

RENATO BARROS - [37:09] 

Eu estive lá Roberto, e eu percebi. Não só eu, com meus amigos também nós 
percebemos isso. 

ROBERTO JEFFERSON - (37:16] 
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Aquilo é obra ... Eu poria uma banana de dinamite lá e PUM ... lmplodia aquilo que 

nem o Eduardo Paes fez naquele viaduto, aqui no cais do porto no Rio de Janeiro, aquilo que 

tem que ser jogado no chão. Ele fez de propósito a representação do Satã, ali é o abismo, é o 

Érebo, é o inferno, é a treva não tem luz. Por isso que as decisões do congresso não são 

iluminadas. 

O Presidente que é iluminado. Ele sai na rua com luz, o povo canta por ele, ora por 

ele quer tocar a mão nele, que ... O Rodrigo, se alguém tocar a mão nele é PUM ... Tu vai ver, 

se forem para tocar a mão nele, é tapa no pau da goiaba dele, a mesma coisa o Batoré, anda 

na rua Batoré para ver se ele vai apanhar um pescoção no pau da goiaba. Não tem amor, não 

tem o calor de deus meu irmão, é o Érebo, é ... é .... a treva, falta luz, é ... 

A batalha que o Brasil assiste hoje, você soma os três rabudos ... Rabudo é a 

representação do demo, chifre, rabo e capa. Não é assim que o demo sempre apareceu aos 

nossos olhos, a representação do demo. Então, eles têm capa, chifre e rabo. Os três rabudos 

conspiram contra o homem de Deus, é o mal contra o bem, é a corrupção contra honestidade, 

e querem fazer narrativa contra o Presidente. Como? Fundado em que? Baseado em que? O 

mensalão foi o presidente que fez? Pagar mesada para deputado e senador. Não. O petróleo, 

esse assalto as empresas estatais, Petrobras, Eletrobras, Furnas é ... BNDS. Foi o Presidente 

Bolsonaro que fez? Não. Esse esquema lava jato, corrupção com empreiteira no Brasil todo, 

é ... não entrega obra, quem tá entregando terminando tudo é o presidente Bolsonaro. A 

preços, a preços desse tamanhozinho. 

Eu agora quando vim para casa na quinta-feira à noite, eu passo por dois pedágios 

aqui na BR-40, caminho de Juiz de Fora, saio do Rio e venho. Tomei um susto, o pedágio 

abaixou meu Irmão, o presidente Bolsonaro chamou os caras e botou o contrato na ponta da 

caneta, o preço era superfaturado, aquele esquema velho, é ... Nesses negócios aí DNIT ... 

quem indicava era político, então o esquema com a concessionária e sobrava o do partido, 

aquela coisa, toma lá dá. Indica o oordenador de despesa para sobrar dinheiro para o político 

e para o partido. O pedágio reduziu preço ... (risos) 

Vocês estão me gozando? Não, caiu o preço do pedágio. Isso é coisa do presidente do 
Bolsonaro, como que ele conseguiu? Baixou contrato. Como ele baixou o contrato? Tirou a 

gordura, que gordura era? O roubo. Então o pedágio barateou, a minha mulher falou. Esse 

Bolsonaro é um cara diferente. É o único presidente que nós conhecemos meu amor, desde 

o Presidente Figueiredo, é o único Presidente que de sucedendo Presidente Figueiredo, que 

era um homem honrado, mas que baixou o preço do pedágio. Olha só que coisa especial 

rapaz. Esse é o presidente. E tem três homens lá daquele buraco sem luz, da treva, do érebo, 

não é, querendo derrubar um homem de bem. E é essa luta que o Brasil assiste hoje, e o povo 

quando ora, se a luz é artificial lá naquele, naquele túmulo, naquele mausoléu, o povo ilumina 

com a oração, a oração tem luz, tem anjos iluminados que vão para lá para inspirar esses 
espíritos e proteger o nosso presidente da maldade dessas pessoas. 

ROBERTO JEFFERSON - [41:35] 

Fernando Henrique, um governo corrupto, a mesma coisa que foi o governo do Lula ... 

E a privataria, tudo tinha buxixo~ roubo na privatização da siderúrgica nacional, roubo na 

privatização da vale do rio doce, roubo na privatização da Telebrás, sempre teve, teve 

barulho. Roubo na ... na .... Quando votou na constituição federal a reeleição. Não tinha 

reeleição, o Fernando Henrique, no governo, patrocinou a PEC, uma proposta de emenda à 
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constituição, que dava mais um mandato, criava mais um mandato para o Presidente da 

República. Ele no exercício não teve pudor, mas só que custou dinheiro, andavam no 

congresso esses Ricardos Sauds, os 8/ackmail, dos bancos, das empreiteiras, dando dinheiro 

aos deputados. Eu sei, porque eu tava lá, 100 mil no primeiro turno de votação, porque 

emenda constitucional tem dois turnos, 100 mil no primeiro turno, 100 mil no segundo. Deu 

até um buxixo tão grande que teve até CPI, eu mesmo defendi três deputados acusados de 

terem recebido propina, para poder votar a favor do Fernando Henrique na reeleição. E ele, 

o interessado, não foi processado com aquela pose de lord, de lord sociólogo, não foi 

processado. O interessado na bandidagem, na corrupção que campeou no congresso, aquela 

dinheirama que foi esparramada, não foi processado, nem a imprensa acusou. O engraçado 

é que a imprensa ó ... sempre os tucanos foram protegidos, é a cumplicidade dessa elite dona 

do jornal, com esse grupo assim mais estudado, doutor, pós doutor, fala inglês, fala espanhol, 

falar francês, mas é o grupinho que roubava e depois teve que abrir espaço para um grupo 

mais tosco, mais despreparado, que veio com aboca aberta deste tamanho, nunca comeu 

mel, deu de boca no pote e se lambuzou todo ,botou o mel do cabelo ao dedo do pé, aí foi o 

roubo barulhento. 

Era macaco em loja de louça, né meu irmão, puxava prateleira e quebrava tudo, ela 

barulhento, é isso aí. E o nosso presidente precisa das nossas orações porque aquele 

Congresso Nacional, presidido por dois homens que tem rabo, rabo de capeta preso na gaveta 

de outro capeta, eles naquele érebo, naquele inferno, naquela treva, naquele abismo 

conspiram contra um homem honrado, um homem honesto, um homem direito, que é o 

Presidente Jair Messias Bolsonaro. Aliás o nome dele já diz né, ele é Messias deve afrontar 

um pouco essas pessoas, o homem chama Messias, já tem o nome de Deus. 

RENATO BARROS - [44:52] 

Tá dando abstinência em todo mundo, né? 

Papo bem legal até agora, vou pedir para o pessoal só compartilhar mais, passamos 

de 10 mil pessoas na nossa live aqui. Tanto Youtube, quanto Facebook, obrigado a todos 

pessoal. Então um papo bem legal aqui com o Roberto Jefferson, disponibilizou um tempo aí 

para gente, para poder contar tudo aí né, o que ele já vem contando e um pouquinho mais 

nessa live, e onde eu queria chegar que eu coloquei até no título aqui Roberto. Um amigo 

nosso em comum, Osvaldo Eustáquio, censurado. 

ROBERTO JEFFERSON - [45:23] 

Meu irmão, meu irmão esse é um herói. 

RENATO BARROS - [45:27] 

Esse é. Censurado totalmente, calado. E hoje acabou até tendo a informação inicial 

de que ele foi preso de novo, até ficando preocupado, de repente, a não, não foi preso. O que 

é que aconteceu e eu queria que o senhor comentasse também essa decisão absurda. 
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ROBERTO JEFFERSON - (45:45] 

Ele foi advertido, ele foi advertido teve que se retirar da catedral, e a catedral fica a 

quase 2 Km do eixo monumental, da catedral ao supremo dá mais de 1km. Ele não pode se 

aproximar 1 Km do Supremo, tá certo? Ele tava quase 2, a catedral da quase 2Km. Eu vou até 

medir, essa semana, essa não porque eu não vou a Brasília, mas na outra semana vou pegar 

meu carro vou zerar na catedral, vou andar até o Supremo, para ver quanto dá, eu acho que 

dá quase2 km, um quilômetro e oitocentos, dois, e ele foi tirado de lá pela polícia, aí todo 

mundo achou que ele foi preso. Mandaram que ele saísse, e gerou esse grande tumulto, mas 

graças a Deus ele não foi preso de novo não. 

Ele foi processado pelo ... pelo ... pelo PCC, é o PCC, o Alexandre de Moraes, o PCC. 

Todo mundo tem apelidinho lá né. O passado, o passado condena, o passado condena. 

RENATO BARROS - (46:52] 

Tem um filme né, meu passado me condena. (risos) 

ROBERTO JEFFERSON - (45:54] 

É tem. O meu passado me condena. 

O PCC não gostou da crítica que ele fez ao lobby que o PCC faz, em cima do escritório 

de advocacia da mulher dele. Dona Vivi de Moraes, Dona Vivi de Moraes, você já ouviu falar 
em ... 

RENATO BARROS - (47:12] 

Seria uma vingança então isso? 

ROBERTO JEFFERSON - (47:15] 

Foi. Você já ouviu falar nessa jurista? Dona Vivi de Moraes? 

RENATO BARROS - (47:17] 

Recentemente tô ouvindo falar bastante dela. 

ROBERTO JEFFERSON - (47:21] 

Sim, mas como jurista? Assim como se fala no Clóvis ... Ramalhete, no Teixeira de 

Freitas, no Rui Barbosa você alguma vez ouviu falar que ela é uma jurista de envergadura? 
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RENATO BARROS - [47:38] 

Não. Não. 

ROBERTO JEFFERSON - [47:40] 

Ela deve ... Ela deve ... receber algum santo. Baixou nela o espírito Rui Barbosa, ela é 

uma jurista, só que é uma jurista rachadinha tá, na época da ... é o Rui Barbosa Rachadinha 

né ... Rachou né ... Rui Barbosa rachadinha. 

Não é possível, não é possível, ela ganha tudo nas cortes superiores, ganha tudo no 

supremo, no tribunal superior, todas as ações ela ganha, e no STJ. 

Ela é, a LONGA MANUS do PCC, do Alexandre de Moraes. Eles gostam tanto de usar 

essa expressão não é, em denúncia crime não é. Fulano é a LONGA MANUS. Ela é a LONGA 

MANUS do lobby, que é uma vergonha. 

Como é que mulher de Ministro advoga dentro do supremo? Onde o marido é 

Ministro. Como é que ela advoga da corte ... 

RENATO BARROS - (48:32] 

Só no Brasil não é. 

ROBERTO JEFFERSON - (48:34] 

Só no Brasil. Filho de ministro advoga, ex-ministro advoga, isso tinha que ser 

proibido, não pode. A mulher do Tofolli advoga. Não pode, isso é imoral, são os filhos que 

advogam. Os filhos do futuro presidente do Fux advogam. E você entra no escritório desses 

rapazes, dessas moças, ou dessas senhoras, que recebem aí o espírito de Rui Barbosa, de 

Teixeira de Freitas, você na porta já ouve logo a cifra, um milhão de Reais, cobram logo ... É tô 

lá com um processo, no TSE, impugnaram minha candidatura é ... Porque dizem que eu entrei 

com registro um pouco mais tarde, não acharam a minha ficha de filiação ... Bom deixa 

comigo, 1 milhão, deixa comigo, deixa comigo que eu vou resolver, o deixa comigo meu 

irmão .... É um negócio ... 1 milhão ... mais 1 milhão Doutora Vivi ... É eu faço embargos 

auriculares, eu falo direto no ouvido do Relator. Não preciso escrever bonito não, são 

embargos auriculares. 

RENATO BARROS - (49:48] 

Vitória garantida. 

ROBERTO JEFFERSON -(49:50] 
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Vitória garantida. Milionária. Campeã de vitórias, de sentenças favoráveis, isso é um 

escândalo, é para meter na chave o Ministro e a mulher. 

E eles tem a coragem de ficar xingando os outros. Eles fazem a ORCRIM, organização 

criminosa de lobby, ORCRIM, organização criminosa para prática do crime de abuso do 

direito. 

Eles são uma ORCRIM no Supremo também hoje. ORCRIM, uma organização 

criminosa para a prática de abuso de direito. Para a prática de lobby. Para lucro do Ministro, 

com filho, com a Mulher, em escritórios de advogados que ganham fortunas. 

E o pior é que esse Presidente da OAB, o Santa Cruz, não dá uma palavra, ele não dá 

um pio, porque ele é do PT. 

RENATO BARROS - (50:48] 

Só contra o Bolsonaro ele consegue né, ele vai né. 

ROBERTO JEFFERSON -(50:50] 

É. Ele é cúmplice, ele é cumplice daquela corte. Todo mundo de esquerda, ele é 

petista. 

O PT só não ganhou em São Paulo a eleição regional da OAB, no resto do Brasil ganhou 

todas ... porque São Paulo é mais conservador, é mais liberal, o PT não se cria na Ordem dos 

Advogados do Brasil na seção São Paulo, mas no resto, todo PT. Rio é PT, Minas minas é PT, 

Rio Grande do Sul é PT, todos são do PT, são todos eleitos com compromisso com o PT. 

Aí chega no final, vão e elegem, 80 votos. Engraçado, um negócio assim até curioso, 

dão uma Importância. O Presidente da OAB vai denunciar o Presidente da República ... Esse 

cara deve ter uma representação né .... O Presidente da OAB ... O Presidente da OAB ... Vai 

denunciar o Presidente da república .. . 

Você diz. Esse cara deve ser um figurão não é? Tem 80 votos Renato. É um colégio 

eleitoral corrompido, corrompido feito na grana naquele troço, cara tem 80 votos ... 80 ... não 

se elege síndico de prédio, se for a voto, não ganha para síndico de prédio, para vereador de 

cidade pequenininha. Presidente da OAB. E esse é redondo não é. Ele é bem redondo. 

RENATO BARROS - (52:25] 

Esse é graudão. (risos) 

ROBERTO JEFFERSON - (52:27] 

É. Falador. Parlapatão, fala, fala. É um parlapatão mesmo, porque ele é redondo, é o 

seu redondo. Tinha aquela dona, aquela novela, a dona redonda que explodiu, lembra? 
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Ele é o doutor redondo. Tem a dona redonda e ele é o doutor redondo. Vai explodir 

qualquer hora né, banha pra do lado, parece mais um pouco gordo. 

E ele não denuncia isso, permite que o pobre do advogado, que vive só da advocacia, 

sofra essa desleal concorrência. Isso é desleal concorrência. Escritório de filho de ministro, 

escritório de filho de desembargador, escritório de mulher de ministro, escritório de mulher 

de desembargador. É um crime. 

Aqui no Rio a mulher do Sérgio Cabral, Adriana Ancelmo, tinha o maior escritório de 

advocacia do Estado. Toda a empresa fornecedora do governo era cliente do escritório dela. 

Por lá entrava a grana, por lá os contratos eram um papo ... Pô ela era uma super advogada, 

ela devia ser mais que a dona Vivi. Porque os contratos, dona Vivi cobra um milhão. Ela 

cobrava 5, 6 milhões. 

Ela era inspiradora, uma musa, até o Fux, o nosso Luiz Fux, nosso não, o do Supremo 

foi lá no dia ... Porque ela que defendeu o Luiz Fux, o lobby foi ela que fez, para que ele fosse 

ministro do supremo. Junto com o Zé Dirceu. Que ele prometeu ao Zé Dirceu que ia absolver 

o Zé Dirceu. 

O Zé Dirceu reclama isso aí nas redes sociais. Fui traído por Luiz Fux, parece até, assim, 

parece até um personagem antigo do costinha né. Fui traído. Parece aquelas bixinha. Fui 

traída. Aquela coisa assim esquisito né. Fui traído pelo Luiz Fux. 

O Luiz Fux chegou no Rio, quando ele tomou posse, foi aprovado no senado como 

ministro, houve uma festa aqui no Rio, na casa do Sérgio Cabral. Ele ajoelhou no chão e beijou 

os pés da Adriana Anselmo. Este homem vai ser o presidente do supremo. O próximo. É o 

beija pé. O beija pé. 

RENATO BARROS - [54:45] 

Meu Deus. Eu vi o seu Tweet falando. É o beija pé. Esse vai ser o presidente do 

supremo. 

ROBERTO JEFFERSON -[54:47] 

Meu Deus. Beija pé. Como é que pode? Nossa senhora. Um sevandija. Um cara que 

tem uma dobradiça na coluna. Beijou pé do lobby, foi beijar o pé do lobby. 

Tem que acabar isso. Supremo tem que ser o último degrau da carreira do juiz togado, 

e não tem que passar por senado coisa nenhuma, por câmera, é ... O conselho nacional de 

magistratura, faz uma lista tríplice, manda para o presidente. Juiz togado, um desembargador, 

do ... do ... Federal, um desembargador estadual, um ministro do STJ que tenha vindo na 

carreira da magistratura. Escolhe-se o ministro, dois, três nomes de desembargadores de 

ministros do STJ. E o presidente entre esses três juízes, que tem compromisso com a toga, 

com a toga, com a balança e a espada da justiça. Não é com partido político. Não é com 

frigorifico do seu JBS, do seu Joesley. Não é com a Odebrecht. Não é com um banco. Não é 

com a Globo. Compromisso com a justiça, com a toga da justiça. Um homem que passou 30 
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anos serenamente decidindo processos judiciais, limpa e corretamente. Esse sim, tem que 

terminar sua carreira, o último degrau da carreira, tem que ser da magistratura. 

Supremo é lugar de juiz, quem é advogado não tem que se meter a ser juiz ... Porque 

você leva a tua banca para dentro do supremo. Eu tenho uma banca, eu sou advogado, é 

natural. eu já tenho a relação íntima. O cara me deu por dentro e por fora, vai pagar o 

honorário, como é que o escritório faz. Um honorário de um milhão de reais, vai botar tudo 

por dentro? Pro imposto de renda comer trinta por cento de cara, baixar para 700. Declara 

100, e é 900 por fora. E é assim. 

E aí ele vai pro Supremo, mas ficou essa relação, nunca se apaga essa relação, que ele 

teve com o cliente dele. Essa carteira vai para o supremo. Vocêimagina a conversa do ministro 

do supremo com esse ex-cliente dele, do escritório de advocacia dele. 

O Lulu Boca de Veludo lá, o Barroso, você viu a discussão dele com o .... com o Sapão? 

RENATO BARROS - (57:17] 

Lembro, com o Sapão eu lembro. 

ROBERTO JEFFERSON - (57:19] 

Ele esculhambou. Vossa excelência é débil mental. Vossa excelência é um homem 

mal. Mal-humorado. Vossa excelência é um psicótico. Vou me rasgar ... toda assim o Lulu Boca 

de Veludo. 

Aí o Sapão virou pra ele e disse. Então se Vossa excelência quer moral, fecha o 

escritório, fecha o escritório de Vossa excelência. 

O Barroso ainda tem escritório meu irmão, de advocacia funcionando, ele o juiz 

ministro do supremo ainda tem escritório de advocacia. Isso é uma vergonha, isso é 
nauseabundo, isso é nojento, isso é horroroso, mas é o lobby que leva isso, o lobby de 

advogados que vão para o Supremo. 

Não pode. Não pode. O assento do supremo tem que ser sagrado. O Supremo, a 

Suprema Corte, a nossa Corte Constitucional tem que ser para homens absolutamente 

ilibados, de moral ilibada, que tem uma conduta irretocável, e que não sejam indicados por 

partido político. Passou por partido político, partido político tem sempre problema, e eu 

aprendi também com meu pai, meu pai que eu amo, a memória que muito me ensinou, meu 

amigo, que não passa um filete de água pura dentro de um cano de esgoto, mistura. 

Se o partido político tem tanto vicio, e tem mesmo, você tem que fazer concessões. 

Não tem um filete de água pura em um cano de esgoto. Sinto muito. Não pode fazer indicação 

para o supremo tribunal federal um partido político, tá certo. Muito menos o PT, muito menos 

o PT, muito menos o PSDB, muito menos o DEM. Porque os piores ... os piores ... é escritório 

de advocacia poderoso também indicava advogado né. Tem lá o juiz de merda que foi 

indicado pelo Saulo Ramos ... Escritório poderoso em São Paulo. Depois o Saulo Ramos 

escreveu, entre aspas, você é um juiz de merda, se referindo aí ao Celso Melo. 
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Cada apelido que esses caras têm, se a gente for pelos apelidos deles, não sobra nada 

naquele Supremo. Não fica nada em pé não é. Não fica nada em pé. Deus. Meu Deus. 

É o pior ... É o pior ... É o pior grupo ... Não teve um Supremo tão vagabundo, tão sem 

valor, tão desqualificado, de gente tão ruim, sem moral, sem conhecimento jurídico, como 

esse atual supremo. 

Isso não representa o Brasil. Eles são do supremo hoje, fizeram do supremo esses 11, 

esse grupo dos 11 do supremo, fizeram daquela instituição sagrada, uma lata de lixo. Uma 

lata de lixo, eles são .... Hoje eles fizeram do supremo o esgoto do que tem de pior do lobby 

dos partidos de esquerda do Brasil. São a lata de lixo da esquerda do Brasil, dos partidos da 

esquerda do Brasil. Deus me livre. O povo tem que rezar muito mesmo lá nos jardins da 

esplanada dos ministérios. Para dar proteção ao nosso Messias, ao nosso Jair Messias, ao 

Capitão Messias. Ele tem que ter a luz de Deus, é muita escuridão, é muita treva. 

RENATO BARROS - [1:00:55] 

Um tweet que, que o senhor fez aqui Roberto. Foi no dia de hoje, que me chamou 

atenção, falei, esse tem que comentar na live né. Se o senhor quiser comentar. O senhor 

escreveu assim. 

Abre aspas aqui para Roberto Jefferson lá no Twitter. (página 15 deste relatório) 

O grande comentário em Brasília é que o ataque à Ministra Damares não foi motivado 

por suas palavras contra prefeitos ou governadores, mas pelas suas recentes ações assertivas 
contra a PEDOFILIA. Há um urubu que só come filhotes de aves no ninho. Sua capa vai cair. 

Fecha aspas. 

No mundo inteiro nós estamos vendo um movimento, eu cheguei a comentar aqui no 

canal, contra a pedofilia. Então, isso está incomodando gente graúda? Esse combate à 
pedofilia? 

ROBERTO JEFFERSON - [ 1:01:45] 

Não ... Tem ministro que é acusado de pedófilo. Só gosta de garotinha. Garotinha 

novinha, o lobby que se faz com eles ... Eu não quero entrar nisso por enquanto. Se eu precisar 

eu vou vomitar, mas só pra deixar, ele deve estar sabendo, deve tá vendo essa nossa live, 

alguém vai contar para ele. O que ele gosta é chegar sexta-feira, no Estado que ele representa, 

e a turma que faz lobby para ele, os puxa sacos. Enchem um apartamento de garotinha, no 
máximo até 18 anos, no máximo. Então, 16 anos é sedução, 14 é estupro, tem violência 

presumida. Isso aí é pedofilia. E esse juiz é conhecido, é famoso, no Estado que ele representa, 

por essas coisas de pedofilia. 

Tá aqui a minha mulher balançando a cabeça, falando, não fala, não fala. Não vou 

falar não amor, só se precisar lá na frente. 

Então isso aí é uma cortina de fumaça, como fez o nosso Sapão. Ele fez quando acusou 

os Militares, o General Pazuello , os militares brasileiros de genocídio. Nessa história do 
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coronavírus, ele fez para desviar a denúncia que saiu contra o Tofolli, do rabo preso do Tofoli 

nos cofres da OAS e da Odebrecht. 

Então ele aproveitou fez uma denúncia, criou uma narrativa que tomou conta do 

noticiário. Ele enfrentando os militares, que provocou uma reação de indignação dos 

militares, mas que foi uma jogada de narrativa para proteger o Tofolli. 

RENATO BARROS - [1:03:35] 

Um protege o outro né. 

ROBERTO JEFFERSON - [1:03:37] 

É claro. Ali gambá cheira gambá, não tenha dúvida disso ali gambá cheira gambá. E 

agora essa jogada de acusar a ministra. O Supremo mandou para o PGR uma notícia de crime 

impossível. Porque ela em uma reunião disse. Nós temos que processar e prender, isso aí, 

além de ser crime impossível, ela não fez ameaça. Como é que se tipifica isso? Crime de 

ameaça? De grave ameaça? Como é que se tipifica essa, essa denúncia que esses sujeitos 

fizeram contra ela. Não é esse o escopo. 

Ela está batendo recorde .... E descobrindo pedófilos graúdos no Brasil. Eu tenho a 

impressão, e foi o que eu colhi das informações em Brasília. Que a gente vive, político gosta 

de conversar, então a gente fica trocando informação por whatsapp, pelo telefone celular. E 

eu soube que pegaram um homem lá da capa preta. Tem. Nesse negócio de pedofilia. E tá 

apavorado que a Da mares torne público, que ele está metido, porque ele faz essas festas de ... 

com meninas menores. A maior de idade tem 18 anos. Tudo anjinho, tudo passarinho ainda 

no ninho, ave no ninho da família. E ele tá em pânico, com medo de perder a capa e de ser 

capado. Porque cai a capa, fica capado moralmente. 

Mas a esquerda tentou a pedofilia no Brasil. Essa reação que elegeu o Presidente 

Bolsonaro foi a tentativa de erotizar os nossos pequeninos, para que a família se dissolvesse. 

Porque as leoas brasileiras, as leoas, isso inspirou até a Gradeie Nienov, que é a Presidente 

do PTB Mulher do Brasil, e pensa muito bem a nossa Graça. Isso não passa, ela é evangélica, 

daí eu disse. Você é uma leoa, em defesa da sua linhada em defesa dos teus filhos. As leoas 

cuidam do lar. Nós leões, nós os leões peleamos na rua, tá certo. A nossa luta é outra, nós 

somos o braço forte, o cérebro, mas a alma, o coração do lar é a leoa. Quem cuida do lar é a 

leoa. O leão briga fora, dá um rugido, impões a proteção do lar, mas quem cuida, quem zela 

é a mulher. A leoa amamenta, a leoa acalenta, são as leoas as mulheres quando viram a rede 

globo com essa novela. Normalmente feita por esses diretores que são sodomitas, esses 

diretores de novela e esses autores de novela, na maioria você vê entrevista deles, os oclinhos 

vermelhos, calcinha apertadinha tipo daquelas que o Dória usa. Aquelas calcinhas bem ... É 

bem justinha mostrando leste e oeste do bumbum, leste e oeste e o buraco negro. 

É engraçado esses diretores, são todos sodomitas, são todos sodomitas e eles 

quiseram fazer cumprindo essa cartilha granchista, das nossas crianças, vítimas de erotização, 

de abuso sexual, quiseram erotizar. Hoje o crime de pedofilia estaria absolutamente 

absorvido, era letra morta pedofilia, porque a pedofilia se fosse dissolvida, como quer a 

novela da Globo, acabasse com crime que proíbe a pedofilia. Hoje seria uma coisa consentida, 

e esse grande ministro seria enaltecido a essa altura, ou esses homens que praticam isso. 

Ref.: INQUÉRITO 4. 781 / DF - STF 34 



Então graças a Deus nós conseguimos na vitória do Presidente colocar um ponto final a essa 

tentativa de erotizar a 

Família. Porque as leoas do lar, as leoas da família. Porque o forte, a trincheira de 

resistência do comunismo é a família, não tem jeito, se a família é forte, se a leoa é forte e o 

leão é forte, o comunismo não entra. Porque ele para se impor, ele é pra apassivar os homens 

e para erotizar e apassivar as mulheres, para viarilizar e apassivar as mulheres. 

O que é que quer o comunismo? Ele apassiva homens e mulheres, viriliza as mulheres 

e a apassiva os homens, erotiza as crianças, dissolve o lar. Então todo mundo aprende a 

obedecer, não é mais o pátrio poder, isso deixa de existir, é o poder só do Estado. O pátrio 

poder sucumbe, é o poder massacrante do partido único, que representa o Estado, oprimindo 

os cidadãos, que não tem mais a cidadela da família, que não tem o refúgio da família, para 

defendê-los. 

Então mais a leoa reagiu, as leoas rugiram, o rugido da vida, o rugido cristão. E o leão 

rugiu junto, porque normalmente quem ruge primeiro é a leoa, o leão vem depois. Porque no 

duro no duro quem manda é amulherada. 

Então as leoas rugiram, e aí deu no que deu, as novelas acabaram, sucumbiram, e deu 

a vitória o homem que fez o enfrentamento a isso sozinho. Solitariamente, por anos no 

congresso nacional, anos e anos e anos e anos ele combateu essas coisas. Não é? Esse negócio 

de gênero na escola. Meu filho nasce o homem, eu não posso dar um nome pra ele, até que 

um dia ele escolha se vai ser Maria ou José. A minha filha não tem nome, é uma piada de mau 

alvitre. 

3.2. Responsável pelo canal QUESTIONE-SE 

O proprietário do canal se identifica como "Renato Barros", e apresenta outros perfis de 

redes sociais e endereços de correio eletrônico, relacionados a seguir: 

• E-mail: barros.renato95@gmail.com. renatobarros@questione-se.com. 

• lnstagram: @canalquestionese 

• Twitter: @knalquestionese 

• Facebook: https://www.facebook.com/canalquestionese 

• Site: https://livrariaquestione-se.com.br/ 
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4. ENTREVISTA FILIPE BARROS "ONDA CONSERVADORA" 

Na rede social Facebook, foi localizada uma entrevista de "ROBERTO JEFFERSON", 
publicada ao vivo, em 18 de Julho de 2020, pelo perfil de "Filipe Barros", identificado pelo 

endereço eletrônico "facebook.com/filipebarrosoficial". Esta entrevista está disponível no 

endereço eletrônico "facebook.com/filipebarrosoficial/videos/414062049499303/" 
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Vídeo com a entrevista no Facebook 

facebook.com/filipebarrosoficial/videos/414062049499303/ 
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Esta mesma entrevista, foi localizada na rede social YouTube, publicada em 21 de Julho 

de 2020, pelo canal "ONDA CONSERVADORA", identificado pelo endereço eletrônico 

"https://www.youtube.com/c/ONDACONSERVADORA/", podendo ser acessada através do 

endereço eletrônico https://www.youtube.com/watch ?v=SqArM p80ork 

Vídeo com a entrevista no YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=SqArMp80ork 
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4.1. Conteúdo do Vídeo 

Nome do ArqulYo: R08ER.TO JEFFERSON· 'MUITOS MINISTROS OE AAllO PRESO E DOIS OE RAllO SOlTO--~mkv 
Tamanho do AAl'JM>: 24,6 MS (25.8-15.531 I>,tes) 
Resolução: 1280x720 
Duração: 00:DS:09 

ONDA CONSERVADORA AO VIVO · 

ONDA CONSERVADORA AO VIVO ONDA CONSERVADORA AO VIVO ' 

ONDA CONSERVADORA AO VIVO ONDA CONSERVADORA AO VIVO 

00·0~.H 

Amostra dos frames da entrevista. 

https ://www.youtube.com/watch ?v=SqArM p80ork 
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Transcrição do trecho mais significativo da entrevista. 

Convertida da legenda automática de https://www.youtube.com/watch?v=5qArMp80ork 

Filipe Barros - (00:00] 
Ficou ao todo quantos mandatos? 

Roberto Jefferson - [00:03] 
Seis mandatos no PTB, pelo PTB, nunca tive outro partido, meu partido é o PTB 

Filipe Barros - [00:07) 
Então ... Então você conhece os bastidores de cada um desses 11 ministros que lá 

estão. 
O que você acha da atual composição desses ministros quem são esses ministros 

Roberto Jefferson - [00:22] 
Bom, você tem muitos de rabo preso e dois de rabo solto, tem lá representação gay 

do Supremo também. 
Muitos ministros de rabo preso, dois de rabo solto. 
Um tem até um apelido carinhoso assim, um apelido delicado Lulu Boca de Veludo, 

que é o ministro Barroso aqui do Rio, aqui na 'UERJ' ele tinha dois apelidos Lulu Bandeja e 
Lulu Boca de Veludo. Esse é ativista, comunista, ligado ao PSOL e foi ligado ao PT. 

Aí tem aí do paraná que era o advogado do movimento gay do Brasil, dos sem terra, 
do movimento gay comunista, ateu, anticristo, o homem das teses do gênero, do gênero na 
escola, do aborto, que é o Fachin, que é conhecido no Brasil como Carmen Miranda. 

Como é que toca Carmem Miranda e ele tiver tomado 3 uisques, ele vira o Greca, e 
fica igualzinho Greca (risos). 

Você tem Luiz Fux aqui no Rio. O Luiz Fux foi feito Ministro pelo Zé Dirceu. Ele 
prometeu ao Zé Dirceu, que ia absolver o Zé Dirceu do mensalão, e aí o Zé Dirceu encaminhou 
o nome dele para ser Ministro do Supremo, mas a lobista que fez o lobby para que ele 
chegasse a Ministro do Supremo Tribunal Federal foi Adriana Anselmo, mulher do Sérgio 
Cabral. 

Famoso Governador Sérgio Cabral e ela, o escritório de advocacia aqui no Rio, o maior 
do Rio, porque o lobby do marido punha todas as empresas que eram fornecedoras do Estado 
do Rio como clientes do escritório dela. 

Então ela fez o Fux Ministro do Supremo Tribunal Federal. Você sabe? O Felipe, que 
ele saiu de Brasília quando foi escolhido pelo plenário do Supremo, Ministro do STF, veio para 
o Rio numa festa na casa do Cabral, ajoelhou no chão e beijou os dois pés da Adriana Anselmo. 
Você acredita nisso? É o Ministro beija pé, todo mundo conhece ele como Ministro beija pé. 

Tem o Lewandowski que e era do MR-8, foi exilado, guerrilheiro, voltou para o Brasil, 
a mulher dele era muito amiga da falecida esposa do Lula, a Dona Marisa Letícia e ele era 
comunista, é comunista, era do MR-8, guerrilheiro, o apelido dele é KGB. 

Você tem o juiz Celso de Mello que foi indicado pelo Saulo Ramos, pelo escritório do 
Saulo Ramos no passado, a época do governo do presidente Sarney. É o homem do PSDB, ele 
é Fabiano. Fabiano é melancia, é o comunista disfarçado de democrata, todo Fabiano é 
comunista, como Fernando Henrique é. E tem até uma passagem curiosa sobre ele, escrita no 
livro de memórias do ex-Ministro Saulo Ramos, já falecido e que Deus o tenha seu lado. Saulo 
Ramos disse que ele era um juiz de merda, quando ele era Ministro do Supremo, o Saulo 
botou lá no livro é aspeado, um juiz de merda. 

Eu fico imaginando como vai ser o epitáfio da sepultura dele, aqui jaz um juiz de 
merda. 
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Marco Aurélio Melo, é o primo do primo, Marco Aurélio Collor de Melo, indicado pelo 
Collor. 

Roberto Jefferson - [04:48] 
Tem também o PCC, o ... o ... 

Filipe Barros - [04:51] 
Alexandre de Moraes. 

Roberto Jefferson - [04:52] 
O Alexandre de Moraes, Xandão do PCC ,e aí vai. 
Tem vários, todos tem um apelido histórico,um apelido que define o seu passado. 
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4.2 . Detalhe dos perfis que publicaram a entrevista 
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5. CONCLUSÃO 

Conforme apresentado neste relatório, foram localizados ataques de ROBERTO 

JEFFERSON ao Supremo Tribunal Federal e seus integrantes. 

Os ataques foram publicados no perfil da rede social Twitter, "@blogdojefferson", 

detalhado no item 2. Em uma entrevista para "RENATO BARROS", divulgada no canal do Youtube 

"canalquestionese", detalhada no item 3. Em uma entrevista para "FILIPE BARROS", divulgada 

no perfil do Facebook "filipebarrosoficial" e no canal do Youtube "ONDACONSERVADORA", 

detalhados no item 4. 

Entre os ataques publicados na rede social Twitter, podemos destacar a seguinte 

publicação, "tweet": 

, 1!:'t · Roberto Jefferson •-º grande comentárío em Brasília é que o ataque à 
Ministra Damares não é motivado por suas palavras 
contra prefeitos ou governadores, mas pelas suas 
recentes ações assertivas contra a PEDOFILIA Há urn 
urubu que só come filhotes de aves no ninho. Sua capa 
vai cair. 

8.SK R,:t,'iects and ccrnm<:::tts 29.SK Ul'.es 

https://twitter.com/blogdojefferson/status/1284650741672681473 
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Esta publicação foi referenciada e comentada na entrevista para "RENATO BARROS", do 

canal do Youtube "QUESTIONE-SE". Através da declaração de ROBERTO JEFFERSON realizada 

aproximadamente em "01:01:45" do vídeo, transcrita a seguir: 

"Não... Tem ministro que é acusado de pedófilo. Só gosta de garotinha. 

Garotinha novinha, o lobby que se faz com eles... Eu não quero entrar nisso por 

enquanto. Se eu precisar eu vou vomitar, mas só pra deixar, ele deve estar sabendo, deve 

tá vendo essa nossa 'live', alguém vai contar para ele. O que ele gosta é chegar sexta

/eira, no Estado que ele representa, e a turma que faz lobby para ele, os puxa sacos. 

Enchem um apartamento de garotinha, no máximo até 18 anos, no máximo. Então, 16 

anos é sedução, 14 é estupro, tem violência presumida. Isso aí é pedofilia. E esse juiz é 

conhecido, é famoso, no Estado que ele representa, por essas coisas de pedofilia". 

Em outro momento desta entrevista do canal do YouTube "QUESTIONE-SE", 

aproximadamente em "57:19" do vídeo, ROBERTO JEFFERSON declara que: 

"É o pior ... É o pior ... É o pior grupo ... Não teve um Supremo tão vagabundo, tão 

sem valor, tão desqualificado, de gente tão ruim, sem moral, sem conhecimento jurídico, 

como esse atual Supremo". 

Em sua entrevista para "FILIPE BARROS", foram efetuados ataques a Ministros do STF. 

Por exemplo, nas declarações de ROBERTO JEFFERSON realizadas a partir de "00:22" do vídeo, 

destacadas a seguir: 

"Muitos ministros de rabo preso, dois de rabo solto. 

Um tem até um apelido carinhoso assim, um apelido delicado Lulu Boca de 

Veludo, que é o ministro Barroso aqui do Rio, aqui na 'UERJ' ele tinha dois apelidos Lulu 

Bandeja e Lulu Boca de Veludo. Esse é ativista, comunista, ligado ao PSOL e foi ligado ao 
PT". 

"Você tem Luiz Fux aqui no Rio. O Luiz Fux foi feito Ministro pelo Zé Dirceu. Ele 

prometeu ao Zé Dirceu, que ia absolver o Zé Dirceu do mensalão, e aí o Zé Dirceu 

encaminhou o nome dele para ser Ministro do Supremo, mas a lobista que fez o lobby 

para que ele chegasse a Ministro do Supremo Tribunal Federal foi Adriana Anselmo, 
mulher do Sérgio Cabral". 
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Era o que havia a relatar. 

Este relatório de análise vai digitado em cinquenta (50) páginas. 

São Paulo, 31 de julho de 2020. 

f?/J~, 
R~~~uz erraz 

PeritoCriminal 
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RELATÓRIO 

PRINTS RECENTES: 

14:05 

( 
's Tweet 

Roberto Jefferson 
(ruBobjeffHD 

Mais uma da usina de interferências 

do STF: Rosa Weber atendeu ao 

pedído do PT, Psol, Rede e PSB e 

determinou que o presidente 

Bolsonaro explique em até cinco dias 

os quatro decretos que flexibilizam o 

uso e a compra de armas de fogo no 

país. O PSTF trabalha a todo vapor. 

:23 - 23/02/2021 · App 

627 Retweets 47 Tweets com comentário 

3.054 Curtidas 



Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

O Presidente Jair Bolsonaro 

caminhou do Palácio do Planalto até 
o Congresso Nacional junto com 
Paulo Guedes e outros ministros, 
para entregar pessoalmente a MP da 
Privatização da Eletrobras. 
S•erá que algum dos 11 ministros 
caminha tranquilamente pela Praça 

dos Três Poderes? 

14:18 · 24/02/2021 · WebApp 

111 Retweets 3 Tweets com comentário 

669 Curtidas 

o t.1 ü 
Lia Barroso @liabarroso6 • 16min u• 

1 Em resposta a 

Never .. se for toma ovo e tomate podre. 

Tweete sua resposta 

Q 



14!42·~ 

< Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

1 ~ 1ii01 d .. • ... _, 

Projeto importante que pode ser 

votado nos próximos dias, da 
deputada Celina Leão (PP-DF), que 

prevê que o relator do inquérito de 
eventual crime de um parlamentar 
.. não poderá atuar como relator da 
instrução 11. 

Hoje no STF o mesmo ministro faz 
tudo, da denúncia à condenação. 

13:22 • 24/02/2021 • Twitter Web App 

105 f~etweets 2 l'weets com comentário 

549 Curtidas 

o v 
PiLHado No LiTHium @topilhado • 1h •H 

. " Em resposta a (?!)BobjeffHD 

Pelo visto os militares só colocarão ordem 

Tweete sua resposta 

Q 

..Jooo 
e 

1 

1 



< Tweet 

- Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

Alexandre Moraes participou de um 
evento online promovido pela FGV, e 
aproveitou para se vangloriar da 
prisão de Daniel Silveira. Será que o 

ministro vai atender ao convite feito 
pelo Senado para debater os limites 

da imunidade parlamentar? Ou vai 
fugir de ser questionado? 

09:01 · 24/02/2021 · 

699 Retweets 18 T,Neets com comentário 

3.352 Curtidas 

() v 
Leon JB @afonso~Jb , 5h 
Em resposta a @BobjeHHC> 

Nem uma coisa ou outra: Vai mandar 
prender todos 

Tweete sua resposta 

Q 



< Tweet 

. Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

Falam tanto que ti Bolsonaro interferiu 

na Petrobrasu, mas o que dizer do 

STF e de outras instâncias do 

Judiciário que interferem diariamente 

nos poderes Executivo e Legislativo? 

23:10 · 23/02/2021 · Twl Vveb App 

1.616 Retweets 42 Tweets com comentário 

8.137 Curtidas 

o t], v 
.•. :'. ... . Ana Cristina @A.naC 53727087 • 7h , .. 

. '•~: Em resposta <'.1 @BobjeffHD 

· · Se você sabe tanto sobre os ministros do 
STF, que tem o direito de falar o que quer 
deles e continuar livre, porque não conta 
tudo o que sabe e ajuda o pais a ficar livre 
desses abutres? Quem você está 
enganando? 

Tweete sua resposta 

Q 



< Tweet 

,i, Roberto Jefferson 
) @BobjeffHD 

Querem mais uma do STF? Foi 

formada maioria a favor da liminar 

que permite que estados e 
• I • • mun1c1p10s comprem vacinas 

internacionais mesmo sem registro 

na Anvisa. Basta a vacina estar 

certificada no exterior. 

E quem se responsabiliza por 

eventuais efeitos colaterais? O 

Lewandowski? 

2.2:05 • 23/02/2021 • Twitter for Android 

1.235 Retweets 79 Tweets com comentário 

5.408 Curtidas 

o t:l v 

Tweete sua resposta 

o o 



14:50 'i1 

< Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHl) 

O Ministério Público junto ao TCU 

exigiu que a Petrobras interrompa a 

troca de comando até o Tribunal 

julgar se o presidente Bofsonaro 
interferiu na empresa. É STF, é STJ, é 
juiz de primeira instância, é TCU. 
Todo mundo agora se acha no direito 

de desfazer as ações do presidente. 

19:50 • 23/02/2021 • Twitter for Ar1droid 

3.036 Retweets 334 TvJeet:s com comentário 

14Mil Curtidas 

o 

Tweete sua resposta 

Q 
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< Tweet 

; Roberto Jefferson 
@Bobjefft•D 

Eu disse há dias que o Judiciário não 

ia parar no caso Daniel Silveira" 
Ministros de tribunais superiores e 

juízes estão se empoderando e 
achando que governam o Brasil. 
Agora um juiz do Rio afastou Flordelis 

do cargo, uma prerrogativa da 
Câmara. Eles não vão parar com os 

abusos. 

15:37 • 23/02/2021 • Twitter for Android 

1*906 Retweets 117 Tweets com comentário 

9.011 Curtidas 

o Q 

Deise Peres. oficial aJ @Deis... • 20h 
Ern resposta a @BobjeffHD !: 
(ç)verdeamarelou 

Tweete sua resposta 

C) 



14:53,--v 

< Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

Com o STF rasgando diariamente a 
norma constituciona'I sobre a 
separação entre poderes, até mesmo 
juízes de primeira instância agora se 
acham no direito de exigir 
explicações do presidente para 
ações que são prerrogativa dele 

garantidas em leL Constituição virou 
casa da Mãe Joana 

07:38 · 23/02/2021 · WebApp 

946 Retweets 44 Tweets com comentário 

4.067 Curtidas 

t.1 v 
Ailton @Aílton36522828 • 
Em resposta a @Bobjeff"'i 

Esses* não acompanham as notícias? 

Tweete sua resposta 

o o 



14:53 41 

< Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

Era só o que faltava mesmo. Um juiz 

de primeira instância, da 7ª Vara 

Federal de Minas Gerais, deu 72 

horas para o presidente Bolsonaro 

uexpticar" a mudança no comando da 

Petrobras. Virou bagunça. O STF 

influencia mal todo o Judiciário com 

sua interferência indevida no 

Executivo. 

07:36 · 23/02/2021 · Twitter VVeb A.pp 

2.277 Retweets 200 Tweets com comentário 

11Mil Curtidas 

Q t1 v 
Bia Pereira m \ ("oA) / P:il @Bi. ... • 1d 

. Ern resposta a @)BobjeffHD 

~ inescrupulosos apoiam outros 

Tweete sua resposta 

o Q 



14:54~ 

Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

... 

Eu nunca vi um ministro do STF 
comemorando a prisão de um grande 
traficante, ou de um assassino cruel, 
ou de um pedófilo, de um estuprador 
de crianças, ou de um corrupto que 
roubou milhões dos cofres públicos. 
Mas comemoram publicamente a 
prisão de um deputado bolsonarista. 

•19:10 • 22/02/2021 , Twitter for Android 

2.258 Retweets 124 Tvveets com comentário 

9.311 Curtidas 

o v 
Raquel Pace ta ta ta :e :C :C ... • 1 d 

Em resposta a @BobjeffHO 

São 11 lixos. TODOS NAO ALVA 
UM .FUX ,ZE DIRCEU AXZBOU RAÇA DELE 
\/S:t:)~ONM A 

Tweete sua resposta 

o o 
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14:55"v 

Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

Alexandre Moraes comemorou a 

prisão de Daniel Silveira e disse que 

ela representou uum marco na luta 

conta o extremismo". Desde quando 

um juiz comemora a prisão de um 

réu? Ainda mais de um réu que 

sequer foi condenado? 

1s:59 . 2210212021 . Android 

3.138 Retweets 156 Tweets com comentário 

14Mil Curtidas 

o v 
Elainy S. Castro #BrasilAcimaD ... • 1d 
Em resposta a @BobjeffHD 

Ué ... Se não foi condenado, - ' ' nao e REU! 

o 

'Tweete sua resposta 

o o 
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14:56 "f 

Tweet 

, Roberto Jefferson 
·i @BobjeffHD 

Rosa Weber é mais uma integrante 

da bancada esquerdista no STF, e 
está fazendo o jogo da esquerda ao 
enviar ao PGR a notícia-crime feita 
pelo PDT contra o presidente 
Bolsonaro por indicar o uso de 
cloroquina a pacientes com Covid. 
Augusto Aras precisa arquivar esse 
pedido insano. 

1 • 22/02.}2021 • ·rwitter App 

543 Retweets 22 Tweets corn comentário 

2.626 Curtidas 

t.1 v 
.JRVOJ @JRVOJ1 · 1d 

Ern resposta a @Bc>bjeffHD 

Esse pessoal de preto, só prejudica o 

Tweete resposta 

Q 



< Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

Vamos ficar atentos à decisão do 
procurador da República sobre a 
notícia-crime enviada por Rosa 
Weber contra o presidente. Estão 

querendo cometer uma violência com 
Bolsonaro nesta manobra da 
esquerda em conluio com o STF e 
que objetiva levar ao afastamento 

dele da Presidência. 

14:27 • 22/02/2021 • Twitter Web App 

1.701 Retweets 122 Tweets com comentário 

7.582 Curtidas 

o v 
Aurélio Pimentel • .,.,.. #Anula... , 2d 
Em resposta a @íB(JbjeffHD 

A Justiça tem que prevalecer, afastamento 

Tweete sua respo,sta 

a o 
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< Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHO 

.... -:;:'jif} 

Vejam que prosperam no STF quase 

todas as ações de partidos de 
esquerda que são contra o governo 

ou o presidente Bolsonaro. Eles não 
querem ser criticados, ·mas agem o 
tempo todo como se tivessem 
combinado o jogo com a esquerda. É 
uma verdadeira estratégia de guerra. 

1s:35 , 21/02/2021 • Twítter Web .App 

1.944 Retweets 51 Tweets com comentário 

7.,072 Curtidas 

o v 
Margarete Nogueira @Margaret,., · 2d "'• 
Em resposta a @BobjeffHD 

Sim.Bob é a tática da esquerda 

~) t-1, o, ~ 

· Tweete sua resposta 
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Tweet 

Roberto Jefferson 

Em nova decisão do consórcio Rede-

. STF, o ministro Alexandre Moraes 
suspendeu uma lei estadual de 
Roraima que autorizava o uso de 
mercúrio no garimpo. Além de 
cancelar ações do governo, a Rede 
agora quer mandar também nos 
Estados. 
Pra que Congresso? Pra que 
governos e Prefeituras? 

09: 41 · 21/02/2021 · Web p 

1.351 Retweets 58 Tweets com comentário 

5.063 Curtidas 

o (? 

Margarete Nogueira @Margaret .. • 3d 0 • 

" r=m VCIC-1'\f'\l(:;t'::1 !); fi,\Artkr&fH.Jn 

Tweete sua resposta 

Q o 



< Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

Quais ministros do STF deram ensejo 
à criação do escatológico inquérito 
do fim do mundo? Toffoli e Gilmar, 
pois auditores da Receita 
investigavam seus patrimônios 
muitas vezes superior a seus 
vencimentos. O inquérito foi feito 
para silenciar a crítica. Varrer p/baixo 
do tapete. 

15:58 • 20/02/2021 , TwiUar for iPhcnie 

862 Retweets 21 Tweets com comentário 

3.085 Curtidas 

o v 
M.M. @NonDucorDuco11 , 
Em resposta a @BobjeffHD 

XANDÃO DO PCC é BANDIDAÇO Ii 'tJ 

Tweete sua resposta 

Q 



Tweet 

.·. Roberto Jefferson 
@BobjeffHO 

Sobre o Alexandre Moraes todos 
entendem que é o bobo da corte, 
sendo comandado por outros 
ministros, Gilmar Mendes em 
especiat Uma espécie de capacho 
usado para limpar a poeira. 

15:53 , 20/02/2021 · 

1.026 Retweets 45 Tweets com comentário 

5.301 Curtidas 

o tl, Q 

Cida #EuSouProBolsonaro2022 ... • 3d 
Em resposta a @BobjeftHD 

Tweete sua resposta 

Q 



15:08 "'1 

Tweet 

, Roberto Jefferson 
@BobieffHD 

Conversando com um grupo de 
juristas sobre o impeachment de 
ministros do supremo, é unânime a 
opinião que a cabeça do mal é o 
Gifmar Mendes. Conhecido entre 
seus pares como menino birrento, é o 
articulador do abismo. O 
impeachment deve se fechar nele, 
pois é odiado pelo Brasil. 

15:50 · 20/02/2021 , 

1.910 Retweets 92 Tweets com comentário 

8.492 Curtidas 

o v 
Cida #EuSouProBolsonaro2022 ... • 3d ·~· 

, Em resposta a 

STF 

Tweete sua resposta 

Q 



15:43"'i' 

< Tweet 

:) Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

. . . 1 

Pelo visto o inquérito do fim do 
mundo vai ficar aberto ad infinitum 
no STF, para justificar todo tipo de 
perseguição e arbitrariedade contra 
defensores do presidente Bolsonaro. 

22:03 · 17/02/2021 · for Android 

2.011 Retweets 69 Tweets com comentário 

11Mil Curtidas 

o v 

Tweete sua resposta 

Q o 

1 



Tweet 

, 1 Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

O ex-procurador Rodrigo Janot disse 
que teve vontade de dar um tiro na 

cara de Gilmar Mendes. Alexandre de I' 

Moraes reagiu chamando Janot de 
utesloucado". E parou por aí. Não 
prendeu. Não chamou pra depor. Não 

ordenou sequer que mantivesse 

distância do STF e da casa de Gilmar. 

21:45 • 17/02/2021 • Twitter for Android 

1.083 Retweets 52 Tweets com comentário 

4.771 Curtidas 

Q '[l v 
Deise Peres. oficial ra @Deise ... , 6d ,.,. 
Em resposta a unw,.,,ru 

Estranho isso! 
Qual seria o motivo de não ter se 
imnnrt:::1rin? 

Tweete sua resposta 

o 



15:47~ 

Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

Lembrem que a narco suprema corte 

venezuelana, abriu caminho para o 

narco governo de Chaves e Maduro. 

Tal lá como cá. Quem solta os 

chefões do tráfico, quem ameaça 

fechar as igrejas, qual a origem de 

alguns advogados nomeados para o 

STF, quem proibiu o combate ao 

tráfico no Rio? 

11:52 , 17/02/2021 · 

2.375 Retweets 79 Tweets CCHrt comentário 

8.230 Curtidas 

Q Q 

Brasil Patriota Conservador@.,. • ~H 

Tweete sua resposta 

Q 

1 
'f 



Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeftHD 

Vocês assistiram a entrevista no 
JornalDaCidadeO ? 

Gostaram? 
Eu disse algo que me ocorreu: se o 
flagrante é porque o vídeo 
continuaria postado nas redes, 
Fachin poderia ter pedido a prisão do 
Gal. Villas-Boas, pois a suposta 
intimidação ainda está lá nas redes. 
Por que não pede? 

16:01 • 17}02/2021 • Twitter Web App 

1.112 Retweets 44 Tweets com comentário 

4.848 Curtidas 

o v 
Nilza Costa @nilzacossta, 6d •~· 

Tweete sua resposta 

Q o 

1 



15:59'>' 

Tweet 

., Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

A prisão de Daniel Silveira é 

INCONSTITUCIONAL. Foi decretada 
pelo Maridão de dona Vivi após um 
libelo de 4 minutos feito pela TV 
Globo. Jogo combinada. O PTB, 
Presidência, Liderança e Bancada, se 
manifesta contra o exibicionismo 
ilegal de Xandão. Votaremos contra a 
prisão. 

10:04 · 17/02/2021 • Twitter for iPhone 

2.104 Retweets 98 ·rweets com comentário 

8.698 Curtidas 

Ç) v 
~. Cida #EuSouProBolsonaro2022 ... • 6d • • • 
~ Em r<E!sposta a @BobjeffHD 

Prisão do xadao já 

Tweete sua resposta 



16:0141 

Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

Vamos ler juntos a Constituição 
Federal, rasgada pelo ministro do 
supremo. O Deputado só pode ser 
preso por flagrante de crime 
inafiançável, que não é o caso. Prisão 
arbitrária decretada contra a Lei 
Maior do Brasil. 

Tweete 

Artigo 53 

SéçãoV 
OOS OEPUTAOOS E DOS SENADORES 

ArL 53, Os Oe,:ru1aoos e Senadoras são lnvío!ãvers, cívil 
e pen.rimante, por qualsqvor de suas •plnw&s, fl<'llíivt$$ 
(;l VôlOS, 

§ 1si • O& Deputados e Sona{f-0re.s, dos.to a o.:xpodiçfio 
do diploma .. sMxo l:Wbmo!idos a Julgamento pqrame o 
Sup,remo 'frtbunal FedertL 

§ ~" • Desde a ~1i:pedtçâo ô<J .Jlp!orrt:a, os membros de 
Congresso Naciotra! não poderão ser preso~, &ítl~ 

Nesse caso. os autos 
"f\;t,f>lrti (fp víntt> "" fiHfi!t/'I hhr.l'l<: :ri Í:tl1'l\ 

resposta 

o 

1 



< Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

Gilmar Mendes, que uttimamente é 
mais assíduo no Twitter do que no 
julgamento de processos no STF, 
escreveu nesta tarde: ºDitadura 
nunca mais!º 

Só pode a ditadura do Judiciário. 

17:56 • 16./02/2021 • Tvvitter Web .App 

1.306 Retweets 79 Tweets com cornentário 

6.835 Curtidas 

Q t_). ü 
Hildegardes @lucildohc • 17/02/2021 
Em resposta a e@AlmirCoura 

t], v 
Aposentados Contra o ... • 16/02/202"1 

1 Em resposta a @Bobjeffl"'D 

Tweete sua resposta 



.. 

16:07</ 

< Tweet 

- Roberto Jefferson 
@BobjeffHD ··· I 

1 
Fux está preocupado achando que o 
STF "pode virº a ser desmoralizado 
nacional e internacionalmente. 1 
Olhe a tag de hoje, Fux. Já é. 

#STFVergonh Mund 

15:34 · 16/02/2021 · App 

2.683 Retweets 382 Tweets com com.entário 

9.102 Curtidas 

o t1 Q 

Margarete Nogueira@,.,. -17/02/2021 •·· 
Em resposta a 

#STFVergonhaNacuona! 

Q Q 

Marília lisboa @MarllalL. , 16/02/2021 
Em resposta a @BobjeffHD 

Tweete sua resposta 

Q o 



16:10"'f 

Tweet 

, Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

Gilmar Mendes, em entrevista, disse 

que a Lava Jato ºapoiou a eleição de 

Bolsonaro ", "tentou interferir no 

resultado eleitoral" e 11 agiu para 

perturbar o paísº. 

Os que a Lava Jato mais "perturbouº 

foram os amigos petistas de Gilmar, 

além dos grandes tubarões que ele 

soltou um a um 

09:06, 16/02/2021 · 

2.311 Retweets 102 Tweets com comentário 

11Mil Curtidas 

o t.1 v 
Paulo Ricardo Santos... • 16,/02/2021 º" 

Em resposta a 

A lava jato fez uma pequena limpeza nesta 

Tvveete sua resposta 

1 



16:1249 

Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

O que é realmente intolerável é uma 

Suprema Corte que muda o 
"entendimento" sobre uma legislação 

a depender do momento e do 

freguês. Intolerável é querer anular 
uma condenação em três Instâncias 

para agradar ao patrão. 

19;42 • 15/02/2021 • Twitter Web App 

1.073 Retweets 50 Tweets com comentário 

4.424 Curtidas 

o t], Q 

Margarete Nogueira• 16/02/2021 
M Em resposta a @BobjeffHD e 

@elitebrazuca 

E o Oswaldo? Vão deixar por 
isso.mesmo ,é as tortura que ele sofreu .na 
prisão? 

Tweete sua resposta 

o 



Tweet 

, Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

Luiz Fux expôs publicamente sua 
preocupação com a desmoralização 
nacional e internacional do STF caso 
haja uma reversão completa das 
condenações da Lava Jato. 

A bancada petista no STF não está 
nem um pouco preocupada. A 
missão é inocentar Lula, custe o que 
custar. 

14:20 • 15/02/2021 • Twitter Web App 

801 Retweets 50 Tweets com comentário 

3.204 Curtidas 

() v 
Romes @Romes46586,., • 15/02/2021 ,,. 
Em resposta a 

Tweete sua resposta 

Q o 



16!18 </ 

Tweet 

01 Roberto Jefferson 
' @BobjeffHD 

O Judiciário soltou mais de 30 mil 

presos durante a pandemia. Fachin 

proibiu que a polícia realizasse 

operações nas favelas. Diante da 

pesquisa que mostra que 85% dos 

brasileiros é contra a liberação de 

presos por conta da pandemia, fica a 

pergunta: a quem o Judiciário 

atende? 

11:37 • 15/02/2021 , Twitter \Neb 

1.021 Ratweets 45 Tweets com comentádo 

4.002 Curtidas 

Q Q 

Lpp Lisboa @Luppi_LPP · 15/02/2021 ~.•· 
Ern resposta a 

O Judiciário atende a força do direito dos 

Tweete sua resposta 



< Tweet 

· , Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

Os satanistas do Soviete Supremo, 

sendo 11, falam mais que os 600 

congressistas. São uns papagaios, 

arrogantes, pedantes, prepotentes, 

corruptos, homúnculos, sem estatura 

moral para envergar a sagrada toga 

da Justiça. O puxadinho dos 

globalistas e comunistas deve ser 

dissolvido. 

10:27, 14/02/2021 · iPho11e 

1.423 Retweets 94 Tweets com comentário 

5.839 Curtidas 

Q v 
ELLEN MARA @EHenVaUe · 14/02/2021 ° 

Em resposta a 

tem servido para aniquilar o 

Tweete resposta 



16!23"'v 

< Tweet 

Roberto Jefferson 
@Bobje'ffHD 

Há dois cânceres a serem extirpados 

com urgência no Brasil. O primeiro é 

a extrema imprensa, vendida a 

interesses transnacionais~ O segundo 
1
1, 

é o Soviete Supremo, que tem a tinta 

da caneta cheia pelos 

metacapitalistas globalistas e a 

esquerda satanista. 

Artigo 142 da Constituição. 

10:18 • 14/02/2021 • 'íwitter for iPhone 

628 Retweets 33 Tweets com comentário 

2.722 Curtidas 

Q v 
Bolsonaro m li :r= , 14/02/2021 
Em resposta a@BobjeffHO 

Nosso Pr@jaitbolsonaro têm trinta anos d 

Tweete sua resposta 



< Tweet 

: Roberto Jefferson 
@BobJeffHD 

Não há adversário para Bolsonaro na 

próxima eleição presidencial. A 1 
esquerda chinesa sabendo disso, usa · 

~ 
o seu puxadinho, o STF, para anular a ti·.• 

Lava Jato e permitir a candidatura do 
Lula. E mais, abrir o caixa dos 
empreiteiros para financiá-lo. 

14:43 • 13/02/2021 • Twiuer for iPhone 

809 Retweets 31 Tweets com comentário 

4.395 Curtidas 

o 
gessi calabria 
Em resposta a 

v 
H• '13/02/2021 H 

Até as provas que o luladrão quer 
apresentar SÃO ROUBADAS A~~ • 
í{l 

Q2 t],4 v 
sua resposta 

o 

1 



16:33 ·"'y 

< Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

... 

Procuradores da ANPR reagiram à 
fala de Gilmar Mendes de que a força 
tarefa da Lava Jato se transformou 

em um "esquadrão da morte". Os , 
1 

procuradores disseram que Gilmar se 
comporta 11como se estivesse acima 

da lei". 

Todos os 11 do STF agem assim, 
como divindades acima da lei. 

08:53 · 13/02/2021 · Twitter \Neb App 

698 Retweets 41 T'weets com comentário 

3.009 Curtidas 

o v 
AbnerGarcez @Abner... • 17/02/2021 .,. 
Em resposta a @BobjeffHD 

Tweete sua resposta 

o 



{ 

16!34-? 

Tweet 

-. Roberto Jefferson 
@BobjeHHD 

1 -=- ,-,, .. ' • \!---1 

Gilmar disse que a Lava Jato era um 
"esquadrão da morte*'. 

Como você chamaria a turma que 
está instalada no STF? 

19;28, 12/02/2021 , Android 

1.303 Retweets 221 Tweets com comentário 

8.872 Curtidas 

o t1 v 
Jadriane Ribeiro @Jad ... • 13/02/2021 ... 
Em resposta a -."'J'EJHJU!l".lt 

Safados ,Terrorista, Farsantes ... 
Coloca tudo no liquidificador depois joga 
no lixão. 

o 
Nina Carmonam @Nin ... , 13/02/2021 °· 

Em resposta a @fJobjeffHD 

Cambada de FOP !!! 

Tweete sua resposta 

O B 



16:3549 

< Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

O vice-líder da bancada petista no 
STF, Gilmar Mendes (o líder é 
Lewandowski), está cobrando que o 
Congresso se debruce sobre as leis 
organizacionais do Ministério Público. 

O que o Congresso tem que fazer é 
impedir o STF de atropelar e invadir 
competências dos outros poderes. 

18:50 · 12/02/2021 · 

881 Retweets 30 Tweets com comentário 

3.230 Curtidas 

o Q 

J Roberto @JR90299749, 13/02/2021 , ~, 
Em resposta a (ª1BobjeffHO 

Tem que diminuir a idade para mandar 
essa velharia militante para casa, mais 

Tweete sua resposta 

Q o 



16:36-"'r 

< Tweet 

, Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

Se o Soviete Supremo anular a lava 
Jato, temos que anular esse ato pela 
dissolução dos mandatos dos 
ministros da Corte. Aposentadoria já 
para todos os onze. Artigo 142 da 
Constituição Federal. 

15:47, 12/02/2021 , Twitter iPhone 

1.456 Retweets 76 Twee,ts com comentário 

6.057 Curtidas 

Q t.1 Q 

Fátima Soares @Ftima." • 12,102/2021 '"" 
Em .resposta a @BobjeffHD e 
@juarez_kfouri 

Vc e top, R.Jefferson! 

(í 

Hildegardes (tôlucildohc • 13/02/2021 

Tweete sua resposta 

o 



16:40~ 

< Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

Fachin disse que o bolsonarismo 
corrompe a democracia. Errado. O 
que corrompe a democracia é a 
Corte Suprema aceitar provas 
obtidas ilicitamente para anular a 
condenação do ex-presidente do 
partido que indicou grande parte dos 
atuais ministros. Isso sim corrompe a 
democracia. 

17:28 • 11/02/2021 • Twitter Web App 

1.095 Retweets 58 Tweets com comentário 

4.586 Curtidas 

o t1 v 
Elton Gomes @EftonGo .. , • 17/02/2021 
Em resposta a @BobjeffHD C:~ 

@blogdojefferson 

Twettte sua resposta 

o 



16!41 «; 

< Tweet 

· . Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

Fachin disse que o "bolsonarismo 
corrompeu a democracia 11

• De qual 
ndemocracia 11 Fachin está falando? 
Dessa na qual o STF interfere nos 
outros poderes, inverte decisões, 
anula decretos presidenciais, e abre 

ele mesmo investigações ilegais, 
tudo isso rasgando a Constituição? 

17:06 • 11/02/2021 • Twitter Web App 

1.531 Retweets 94 Tweets com comentário 

6.141 Curtidas 

Q v 
Bia Pereira m \ (Ao")... • 12/02/2.021 "· 
Em i·esposta a @BobjeffHD 

É essa mesmo, a demôniocracia do STF. 

o 2 

Tweete sua resposta 

Q 



Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

Sara Winter é urna espécie de 
prisioneira de estimação de 
Alexandre Moraes. Oswaldo 

i 

Eustáquio é outro. Inclusive não tem t, 

conseguido fazer tratamento para se 1 
recuperar da paraplegia porque a 
tornozeleira imposta por Alexandre 
impede os exames. Tudo isso por 
fazer críticas ao STF. 

16:01 · 11/02/202') · 

1 .. 006 Retweets 45 Tweets com comentário 

4.319 Curtidas 

o v 
Deise Peres. oficial tQ • 11/02/2021 '"'' 
Em resposta a @Bobjeffi·iD f:l' 

sua resposta 

Q 



Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeftHD 

Parece que alguns ministros do STF 
acordaram para o que pode 
acontecer em seguida à eventual 
suspeição de Moro e anulação da 
condenação de Lula. Dezenas de 
condenados pela Lava Jato exigirão a 
anulação de suas condenações e o 
efeito cascata levará à 
desmoralização completa do STF 

08:38 , 11/02/2021 , 'l'witter .App 

2.590 Retweets 178 Tweets corn comentário 

11Mil Curtidas 

o v 
Fernando Manhães 
Em resposta a @BobjeffHD 

Bob afiadíssimo hoje 

Q o 

, 11/02/2021 .. , 



16:47 'V' 

< Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

Boa tag. Resume tudo 
#PT EscritorioDoCri n1e 

E além de ser o escritório, conta com 
uma banca de advocacia suprema. 

18:06 , 10/02/2021 • Twitter for Android 

1 .. 262 Retweets 89 Tweets com comentário 

5.076 Curtidas 

o t1 v 
Karine m @'karileal • 10/02/2021 • .. 
Em resposta a @BobjeftHD 

Perfeito! #PlEscritoríoOoCrime 

Q 

lslandia Xavier @Xavier ... ~ 11./02/2021 •H 

Em resposta a @BobjeffHD e 
CéilBaetaCouto 

Sim! #"PT EscritúrioDoCrirne 

o 
Tweete sua resposta. 



16:47~ 

Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

Zé Dirceu, o ex-diretor da Petrobras 

Renato Duque e outras 13 pessoas 
foram denunciadas pelo MPF na Lava 
Jato, acusados de crimes como 
formação de cartel, corrupção, 
lavagem de dinheiro e fraude em 49 

contratos da estataL Mas quem tem 
amigos no STF não precisa se 
preocupar. 

17:45 • 10/02{2021 · 

1.236 Retweéts 62 Tweets com comentário 

5.711 Cu.rtfdas 

o v 
Paulo Engelmann m • 10/02./202.1 

resposta a {§'rBobjeffHl) 

Me admira é a total inoperância do 

Tweete sua resposta 



16:49 -f 

Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

Gilmar Mendes disse que julgar logo 

o caso da suspeição de Moro que 

pode levar à anulação da 

condenação de Lula vai proporcionar 

a ele "paz de espírito". 

Na verdade, Gilmar, Lewandowskit 

Toffoli e outros petistas do STF só 

terão ºpaz de espírito 11 com Lula na 

presidência. 

10:44 · 10/02/2021 • Twitter Web Ap1:1 

836 Retweets 74 Tweets com comentário 

4.375 Curtidas 

Q t.1 v 
Z_LyhGOMES ·MAGA, 10/02/2021 · · · 

, Ern resposta a @BobjeffHD e 

Paz de espírito ou bolsos resguardados? 

Tweete sua resposta 



16:58 'i1 • -=-. .. 

< Tweet 

, Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

O ministro Kassio Marques 
inf ellzmente foi outro que resolveu 
vestir toga vermelha. O 11Soviet 
Supremo11 já enquadrou ele na 
doutrina lulopetista. 

18:24 • 09/02/2021 • TwiUer App 

1.967 Retweets 154 Tweets com comentário 

14Mil Curtidas 

o t], v 
Deise Peres. oficial m • 09/02/2021 
Em resposta a @Bobjeff HD e 
@roberto36123791· 

Que decepção!! Mas a pedra foi cantada!! 

Q t-:i2. (')20 

SGT Rodrigues Caveir .... • 09/02/2021 ~, ·· 
Em resposta a 

Pelo contrário . deu apenas municão para 

Tweete resposta 

o 

..104 e3 



Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

O slogan da extrema esquerda 

contaminou o STF. Estão 

funcionando neste começo de ano na 

base do ºninguém solta a mão de 

ninguém". 

Daqui a pouco Gilmar Mendes vai 

para as sessões com blusa do Che 

Guevara e boina e Lewandowski com 

camiseta Lula Livre e um broche com 

o número 13. 

16:57 · 09/02/2021 · A11droid 

652 Retweets 35 Tweets com comentário 

2.678 Curtidas 

SILVA & SOUZA @S!LV .•. · 09/02./20.21 °~• 

Tweete sua resposta 



16!59 ~ 

< Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

Gilmar Mendes, o vice-líder da 

bancada do PT no STF, está com 
muita pressa e quer votar a 
suspeição de Moro depois do 
Carnaval. O mesmo STF que 
diariamente exige explicações do 
presidente Boilsonaro sobre a 
pandemia, mostra que sua prioridade 
não é o combate à Covid, e sim Lula. 

16:49 • 09/02/2021 • Twitter for Android 

826 Retweets 40 Tweets com comentário 

3.300 Curtidas 

o v 
rosana costa @rosana ... • 09/02/2021 ,,, 
Em resposta a @BobjeffHD 

Medo da aprovação da prisão em segunda 

Tweete sua resposta 



16:59-'f 

Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

Para surpresa de zero pessoas, 
Lewandowski votou a favor do envio 
para a defesa de Lula das mensagens 
roubadas por hackers de telefones de 
integrantes da Lava Jato. 
Lewandowski cumpriu seu papel de 
líder da bancada do PT no STF. O 
vice-líder, Gilmar Mendes, vai no 
mesmo caminho. 

1e:s2. 0910212021 . Android 

895 Retweets 68 Tweets com comentário 

4.064 Curtidas 

.· Tweete sua resposta 

1 



17:02 "'f 

< ' 
Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjetfHD 

A Segunda Turma do STF hoje 
julgamento de recursos contra 
decisão de Lewandowski de 
conceder a Lula acesso às 
mensagens da operação Lava Jato 
roubadas por hackers. 

Alguma dúvida de que o resultado 
será a favor de Lula? Na Segunda 
Turma a toga dos ministros é 

vermelha. 

07:47 • 09/02/2021 • Twitter Web App 

390 Retweets 22 Tweets com comentário 

2 .. 053 Curtidas 

o t.1 v 
Mita Guimarães @mita ... • 09/02/2021 ... 

Tweete sua resposta 

Q 



17:03~ 

< Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

Só há um recurso, a força. Artigo 142 
da Constituição Federal. 

A pior ditadura é a 
ditadura do Poder 
Judiciário. Contra f ';;J 
ela1 não há a , ~\ 
quem recorrer. 

Ili·~·"'"· t ' . -• 

Tweete sua resposta 



< Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

Essa tag é muito boa. Vamos subir!! 
Esses caras pensam que são 11 
imperadores intocáveis e acima de 
qualquer lei. Temos que pressionar o 
Congresso a aprovar projetos que 
acabem com a ditadura do Judiciário~ 

4tSTFNaoGoverna 

21:47 • 05/02/2021, Twitter iPhone 

2.476 F~etweets 411 Tweets com comentário 

8.491 Curtidas 

Q t], v 
Elenara Lobato m !li , 06}02/2021 • ~· 

'l- < >, Em resposta a @,BobjeffHO 

Enfatizando ... 

Tvveete sua resposta 



11:17 </ 

Tweet 

, Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

STF se tornou a lata de lixo da 
história brasileira. Virou um monturo. 
Os ministros estão articulados com a 
esquerda, com o PT que indicou a 
grande maioria. O Supremo devia ser 
o último degrau da carreira de 

magistrado e não uma casa de 
indicados por lobistas e partidos 
políticos 

15:54 · 04/02/2021 · 

2.439 Retweets 119 Tweets com comentário 

10Mil Curtidas 

Q Q 

SGT Rodrigues Caveir •.. • 04/02/2021 • • • 
Em resposta a @BobjeffHD 

Re.speite o STF , esta guerra é sua . 

Tweete sua resposta 



< Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

Saiu na imprensa que os ministros do 
STF esperam "dois anos difíceis" com 
a aliança entre o presidente 
Bolsonaro e o 11Centrão'~ 

Difícil mesmo é aguentar a aliança 
STF-Rede ou STF-Psof. São alianças 
com o único propósito de desgatar o 
governo e fazer o Brasil andar para 1 
trás. 

13 :43 • 04/02/2021 • Twitter 

2.181 Retweets 128 Tweets com comentário 

9.082 Curtidas 

Q v 

Tweete sua resposta 



17:29-? 

Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

.114G 

Se Alcolumbre achava que os 

pedidos de impeachment de 

ministros do STF não possuíam 

fundamentação jurídica, ele podia 

recusa-los durante o tempo em que 

ficou na presidência, mas manteve os 

pedidos em sua mesa, como espécie 

de apólice de seguro contra 

eventuais processos no STF. 

23:46 · 02/02/2021 · iPhone 

1.216 Retweets 25 Tweets com comentário 

6.180 Curtidas 

o t1 

Tweete sua .resposta 



17:34~ 

Tweet 

Roberto Jefferson 
@BobjeffHD 

.t1:4G 

Sobre as conversas com 
procuradores, Moro disse que elas 
são comuns no meio jurídico. Nesse 
ponto ele está certo. Alexandre 
Moraes iria julgar a ação do PTB 
contra reeleição, e antes se reuniu 
em jantar com Maia e Alcolumbre. Se 
Moro agiu com "suspeição1

~ 

Alexandre também agiu. 

716 Retweets 19 Tweets com comentário 

3.411 Curtidas 

Ç) t1 v 
Apenas sou .. @Apena... , 01/02l2021 "~· 

- Em resposta a @)BobjeffHO 

Muito comuns sim, comum no meio 

Tweete sua resposta 

o 
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INQ4828 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Em 17 de março de 2021, fica encerrado o 52 volume dos autos do Inquérito n2 4828 a folhas 

nº 1053. 

f1 ~ 

Eu, Cristina Yukiko Kusahara - M1t~riia 3440, lavrei o presente termo. 

Gabinete do Min. Alexandre de Moraes 


