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Reelomoção Dieeil)limar

n' 1.00644/2019'-70

MOAelR
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euiMARÃK
República,
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MORAlg
autor

FILHO,

Reelomação

[)ieeiplinar em referência,rem, à l)teeença do V. Ex8., expor e ao final
rü querer o seguinte.

A mídía continua divulgando matéria cobre o vro do
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Dx- Procurador Ceralda Re>úbliea, RodrigoJanotMonteiro

2.

dQ Borrou.

A matéria conetítiu um ato nocivo à sociedadee àe

íntituíçõee incita 8 violência e traz a eonfieeãode alguns atou
preparatóríoe eoneumadoe pêlo üx-Procurador-Geral Rodrígo Janot que
]ltrapaeeam a mera Cogitação do homicídio premeditado pêlo agente.

9.

Do ponto da dogmática l)epal, a Conduta bode euecitar

luegtionamüntoe cobre a exelueão de Culpabilidadeou puníbílídade, uma
fQZ que o agente relata, OFa por Motivos alheios, OFa por um eupoeto

arrendamentoüfíeaz a consumaçãodo delito de homicídio.

4--

O Certo é quü, a prova da eonfíeeão da gupogta conduta

=lelituoea está a euecitat comüntárioe na eoeiedode Q nag inetituiçõee,

F8zãot)elü qual o euplíeante eoneídera nociva à divulgação do livro gem

lue gelam exeluídoedele og eápituloerel8tívogao fato eonfeeeadobelo
autor da obra.

clamomedidacautelar,nogtürmoedo art. iàê,

meigo
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/lll, Q art. 5', incieo 111,do RegimentoInterno deite eoneelho,e art.
15'g do Código de Proceeeo Penal, requer o eut)lieantQ Como membro do
Mínietério

Público

Federal,

que gQ dignem

Voeeae Exeelêncíag

=letermínar a apreüngão do livro, retirando-oe dae baneae de vendam,a

prova material da eonfíeeão do fato, e ee ainda não díetribuídoe
)fieíalmente, eüjam retiradas ag >ágínag do relato revelado pêlo autor,
Fetocomo medida preventiva para evitar a propagaçãodo incitamento à
ríolêneíae à prática do guizo arbitrário dae própríaeF8zõoeem eítuaçõee
como a relatada pelo membro do MPF aposentado,agente da Conduta
l)ratíeada.

Neste termos,
Pede e espera deferimento.

Bragílía-DFd

20 de setembro dü 2019.

MOACIReUIMARÃKMORAlgFILHO
gub>roeurador- Geral da Rê>úbliea
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