
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

INQUÉKiTO N' 4.828(PKKVKNÇÁO) z17õ04/20/AJCmM-svr/aABVPaK/nJ

NF-PGR - l.O0.000.012620/2020-98 BiiASÍi,iA/DF

Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente,

O MiNisTÉRIo PÚBI,lco FEDERAL no exercício das atribuições conferidas
pelos ares. 24,capuz, do Código de Processo Penal, e 6', incisa V, da Lei
Complementar n' 75/1993, promove ação penal mediante D E N Ú NC l A
contra

Otoni Moura dc Paulo Junior ("Otoni de Paula"), brasileiro, pastor

evangélico atualmente no exercício do mandato de deputado federal,
nascido em 22 de novembro de 1976, natural do Rio deJaneiro, filho de
Otoni Moura de Paulo e Fátima Fernandes de Paulo, portador do RG
n' 108.084.732 e do CPF n' 072.178.777-09, residente na Avenida das
Acácias n' 280, Bloco 2, apartamento 402, Barra da Tijuca, na capital
do Estado do Rio de Janeiro, e domiciliado profissionalmente no
gabinete 484, Anexo 111, Câmara dos Deputados, em Brasília, Distrito
Federal.

porquanto indiciam suficientemente os autos que nos dias 16 dejunho e 5
de julho de 2020 o denunciado: (a) imputou, por çln@ vezes, fatos afrontosos à
reputação de ministro relator de inquérito instaurado perante o Supremo Tribunal
Federal, por meio que facilita a divulgação das difamações; (b) ofendeu, por
dÊzg!!QW vezes, a dignidade e o decoro desta mesma autoridade, por meio que
Facilita a divulgação das injúrias; e (c) usou, nestas dual ocasiões, de violência moral
e grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio e alheio, contra Sua
Excelência.
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1. As condutas acima imputadas sucederam decisão proferida pelo ministro
Alexandre de Mordes no dia 27 de maio de 2020, na condição de relator do
Inquérito n' 4.828, que se encontra em trâmite perante o Supremo Tribunal
Federal. Nesse expediente, Sua Excelência autorizou, entre várias outras diligências,
o aEastameento dos signos bancário e fiscal do denunciado, ante indícios da prática
dos crimes dos ans. 16, 18, 22, inciso 1, $2', alínea "a", 23, inciso ll da Lei n'
7.170/1982 e 288 do Código Penal.

2. Malgrado ocupasse até recentemente o cargo de vice-líder do governo na
Câmara dos Deputados, o denunciado figura como investigado no Inquérito n'
4.828 por sustentar a ruptura institucional em redes sociais. A título de exemplos,
aludiu à reedição do Ato Institucional n' 5 ao dirigir-se, no dia 10 de fevereiro de
2020, de forma inibitória a um colega parlamentar no Twitter; bem como veiculou,
no dia 22 de abril, na mesma aplicação de internet, a afirmação de que "no Brasil vc
lsic] não pode pedir Al-5, por que é crime, [mas] pode pedir liberação das drogas;
pedir liberação do aborto [...] enfiar crucifixo no ânus'

3. O nome do denunciado é utilizado, de forma autorizada:, pelo pré-
candidato a vereador Leandro de Souza Cavalieri Valle, o "Cavalieri do Otoni"z, um
cidadão que se apresenta publicamente como "assessor político do deputado federal
Otoni de Paula", e que se encontra envolvido, ao lado de outros extremistas
investigados no Inquérito n' 4.828, na explosão de fogos de artifício ocorrida no
último dia 13 dejunho em direção ao edifício-sede do Supremo;.

4. A participação do amigo no ataque Foi defendida pelo denunciado -- um dia
após ter dado declarações em sentido çeatrárie à imprensa' -- em um vídeo gravado e
transmitido em tempo real no dia 15 subsequentes:

l JAULA, Otoni de. Revelando tudo com Leandro Cavalieri1 23 abr. 2020.(00:16:54). Disponível em:
<httpsi//mpÊlink/34b3d>. Acesso em 10 jul. 2020. Dá-se destaque ao seguinte trecho da fda do denunciado: "Ele
1 Cavalieri] me pediu para que a genes pudesse ceder o nome pra ele, politicamente falando, e eu me senti muito honrado.'

2 PRADO, Thiago. Ligado a deputado bolsonarista, homem que gravou vídeo após ataque ao STF será candidato a
vereador. O Globo, 15 jun. 2020. Disponível em <https;//mpf:link/0cdb9>. Acesso em 10 jul. 2020. Nesse mesmo
sentido: PAULA, Otoni de. Essa eu tive que publicar. "Cavalieri do Otoni" é o rci das carreatas no Rio de Janeiro.
Esse cara é de guerra, Facebook. 3 mai. 2020. Disponível em <https://mpf.link/cecOa>. Acesso em 10 jul 2020.
Registre-se que nessa mesma publicação constam manifestações de seguidores com os dizeres "intervenção militar com
Bolsonaro na poder.'
3 O ANTAGONISTA. Assessor de deputado bolsonarista participou de ataque ao STF. 14jun. 2020. 1)isponível em
<https://mpf:link/0cdb9>. Acesso em 10jul. 2020.

4 PRADO, 'lhiago. Ligado a deputado bolsonarista, homem que gravou vídeo após ataque ao STF será candidato a
vereador. O Globo, 15 jun. 2020. Disponível em <https://mpElink/Ocdb9>. Acesso em 10 jul 2020. Dá-sc destaque ao
pronunciamento do denunciado: "Leandro Cavalieri é um conhecido meu, que me pediu apoio para as próximas eleições. É
alguém que tenho cerca carinho, mas nunca 6ez parra da minha assessoria. Candente a sua atitude e condeno qualquer ata
às instituições.[...] O apoio que o Leandro Cavalieri teria da minha parte não acontecerá mais.'
5 PAULA, Otoni de.A polêmica do supostoataque ao STF. 15 jun. 2020. (00:14135). Disponível
<https://mpElink/dfebd>. Acesso em 10jul. 2020.
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Os tais Fogos de artifício que disseram que jogaram centra o Supremo, não 6oirsic]
contra o Supremo. Ninguémjogou fogos de artiHcio na direção do Supremo Tribunal
Federal Os fogos coram para cima, pro [sic] céu, como acontece em qualquer uso de
fogos de artifício. Portanto, o Ea! aÉagUg é fàlac oso. É nÊ!!!iie$e [...]. Portanto, eu fiz
questão hoje de quer essa !it,e me lgpe$igigna!!dQ, agorajá com a cabeça mais fresca e
tendo analisado tudo, inclusive para pedir perdão«. PÊrdâg ê9 DW anlgg ÇaZ;!!iÊd por
eu entender, naquele momento que ele estava participando de uma trama, de um ataque
à instituição que eu não vou admitir. Pedir perdão também a todos que lá estavam,
movidos pela democracia. Sim! Porque criticar, ou até mesmo xingar um ministro da
Suprema Corte não é um ato antidemocrático. Pelo contrário! '

5. Nessa mesma mídia, o denunciado adota um discurso negacionista em
relação às ações antidemocráticas que levaram à custódia temporária da líder do
grupo "300 do Brasil", Safa Wítzfer, alcunha de Sara Fernanda Giromini, pessoa com
quem o denunciado mantém, pelo menos desde 2017, relação de proximidade' -- ele
a trata como "amiga e irmã em Cristo"8 -- e que figura, assim como ele, como
investigada no Inquérito n' 4.828. Da manifestação, dá-se destaque ao seguinte
trecho:

Ataque, ataque à democracia, na verdade, é o que aconteceu hoje, quando por ordem do
ministro Alexandre de Mordes, Safa Winter, ativista de direita, foi presa. Presa por
quê? Que património público Sara Winter depredou? Q.ue tiro ela disparou? (2ue arma
ela usou contra o Congresso Nacional, por exemplo? Ora, pelo amor de Deus, ela está
sendo presa por um crime de opinião e isso sim é um ataque à democracia. Portanto, se
você, tal como eu, já ouviu essa informação, e no momento não conseguiu reíletir bem
[...] !!áe, nãe !!gglg lêgg, náe !!gByg iêgQ, nãg 1lgUlÊ. Sequer fogos coram disparados
contra o prédio do Supremo Tribunal Federal.

6 Nesse mesmo sentido, a seguinte série de mensagens postadas pelo denunciado no Twitter: PAULA, Otoni de. Ontem,
na hora do culto, sou surpreendido por uma metralhadora de reportes perguntando se o Leandro Cavalieri ou
Cavalieri do Otoni, como ele se apresenta, era meu assessor/ pois estava participando de ataques ao STF. Logo
depois vi um vídeo que parecia confirmar isso. 15 jun. 2020. Twitter:@OtoniDepFederal Disponível em:
<https://mpf:link/9d313>. Acesso em: ll jul 2020; PAULA, Otoni de. Na mesma hora me posicionei contrariamente
ao tal ataque a instituição. Mas logo depoisf com a cabeça mais frias vi que caí numa grande falácia. A narrativa de
que o STF foi atacado ontem é mentirosa, montada e por isso leviana. Se quer os tais fogos de artifício foram usados
na. 15 jun. 2020. Twitter:@OtoniDepFcderal. Disponível em: <https://mpElink/a9Ea5 >. Acesso em: ll jul 2020;
PAULA, Otoni de. direção do STF. Ninguém armado, portanto ninguém atirandof o que poderia ser um assunto de
segurança nacional. A prisão de Safa Winter, esse sim/ um fato real de ataque a democracia, impetrado pelo ministro
Alexandre de Morais, que se caracterizou em criminalizar opinião. 15 jun. 2020.direção do STF.
Twitter:@OtoniDepFederal. Disponível em: <https://mpflink/01878>. Acesso em: ll jul 2020; PAULA, Otoni de.
Que património público Safa destruiu? Aceitar sua prisão paciâcamente é abrir mão do direito de reclamar quando
sua vez chegar. Peço perdão ao Cavalieri e a todos os envolvidos, pois movido pelo espírito democrático, fui levado a
rechaçar o que não houve: um ataque a democracia. 15 jun. 2020. Twitter:@OroniDepFederal. Disponível em:
<https://mpf.link/3162e>. Acesso em: ll jul 2020.
7 PAULA, Otoni de. Entrevista com Safa W'enter. 23 nov. 2017. (00:28:59). Disponível em: <https://mpClink/ce993 >.
Acesso em ll jul. 2020; PAULA, Otoni de. A minha defesa a Safa Winter após o ataque sofrido na UERJ. 22 dez.
2017. (00:04:57). Disponível em: <https://mpf.link/4356a>. Acesso em ll jul 2020.
B PAULA, Otoni de. Minha amiga e irmã em Cristo Safa Winter, ex ativista Feminista de esquerda, hoje ativista pró
família, te amo em Cristo1 30 out. 2017. Twitter:@OtoniDepFederal. Disponível em: <https://mpf.link/dlbOl>.
Acesso em: lljul 2020.
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6. O que em princípio parecia apenas ser a contestação da verdade de um fato,
transformou-se, ao final de uma lide realizada no dia 16 de junho, no Aeroporto
Internacional de Brasília9, em Êgaçáe contra a autoridade que deÉerira, no âmbito do
Inquérito n' 4.828, medidas cautelares que tinham, entre outras pessoas, Sara
Fernanda Giromini e o próprio denunciado como alvos.

7. É nesse sentido que, logo após esclarecer que a transmissão está sendo
gerada a partir de um !gça! gg1[4111lg aQ rÊçi11iQ da Cabala deg DÊpllEadeg, o
denunciado insinua que, ao contrário dele, o ministro Alexandre de Mordes tem o
'rabo preso", isto é, comprometimento direto ou indireto, explícito ou implícito com
"escritórios de advocacia" que "trabalham" para os ministros do Supremo, o que faria
ou não permitiria que ele agisse com livre arbítrio, de forma isenta ou de modo
imparcial. Eis a maneira como essa ideia é encadeada em sua Eda:

Eu estou aqui em Brasília, estou chegando agora, nesse momento, e já chego com a
informação de que o ministro Alexandre de Morais resolveu pedir a quebra do meu
sigilo bancário. [. ..] Eu ainda não tomei pé das acusações ou do !!!quçrlE9 guÊ ÊD1:121yç Q
mÊU Dgng, mas parece que eles querem saber se eu financiei algum ataque ao Supremo
Tribunal Federal ou se cu tenho alguma, alguma-. algo a vcr com o quc eles chamam de
ataque antidemocrático. [...] O que A]exandre de Moraes precisa compreender, é que
cada vez que ele faz um movimento deste, ele erga ainda mais a sociedade. Ele cria
ainda mais nojo do povo brasileiro, que percebe que o STF agora serve para atacar o
presidente e as pessoas que estão ao lado do presidente. Eu não preciso temer a nada.
Meu sigilo bancário pode scr quebrado a vontade, cu não tenho o quc temer. Não
tenho o lal2g 2EÇW, não sou bandido. Agora W nãQ $d ® g gjgib bançália de !!!inigiW
:âJÊxa!!da dÊ MeÉau bt gliÊlziada êg Êk p9çlg !U ê mgê! p Z que eu estou tendo
agora. Eu não sei se o sigilo bancário de qualquer ministro do STF 6or quebrado, como
eles quebraram o meu sigilo agora, se eles não têm rabo BEÊgg; se eles podem mostrar o
que eles ganham; se eles podem mostrar os ÊgcÉiEéEieã aqu d Bla íl ggg E ba!! ên
pa Ê!©, e todo mundo sabe disso, ok?

8. Essa 2rimÊira !;!ibmaçãe é seguida da expressão "pode vir quente que eu tâ
fervendo", uma espécie deq«{d pro qüo, a revelar, ainda que de forma velada, a
utilização de violência moral, de modo a constranger futuras intervenções do
ministro Alexandre de Mordes, relator do Inquérito n' 4.828, e assim beneficiar o
denunciado, sob pena de retaliação. A expressão ultrapassa o mero excesso verbal
porque atiça seus seguidores nas redes sociais, de cqo contingente humano -- no qual
se inclui o protegido "Cavalieri do Otoni" já decorreram investidas físicas contra o
çe!!gEÊ$$Q'' e o próprio S!!glÊne. A transcrição da passagem abaixo materializa a
intimidação:

9 PAULA, Otoni de. Ministro do STF Alexandre de Morais mandou quebrar meu sigilo bancário. 16 jun. 2020.(00:15:02)
Disponível em: <htEps://mpElink/7702c>. Acesso em 12jul. 2020.
io SIMAO, Edna e outro. Grupo liderado por Safa Winter meneou invadir o Congresso . Valor Económico, 13 jun. 202i
Disponível em <https://mpElink/3528f>. Acesso em 14ju1 2020.
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Então se alguém está pensando quc eu vou me acovardar.
w tê !êÉlg!!dg! Pçldg lü qu n gw w ê fê rç!!dg!

amigo, !!zdÊ yÜ quente gUC

9. Os impropérios contra a autoridade judiciária em questão prosseguem com
!!DB i!!ilirb e mais duw diíâ!!!açéw. Ao chama-lo de "canalha", o denunciado atribui
a Sua Excelência a pecha de pessoa desprezível, mau caráter, pouco honesta ou que
procede com fraude. Ao alegar, sub-repticiamente, que não "colocou o caráter" no
balcão de negócios" e que não "Éez" com o próprio nome o que, na sua visão, o

ministro Alexandre de Mordes teria feito com o dele, o denunciado usa paradigma de
alguém peitado, subornado, que se deixou vender. Por fim, ao sugerir que o relator
do Inquérito n' 4.828 já pode ter precisado de "dinheiro" de "amigos" ligados a
organizações reconhecidamente criminosas, refere-se a ele, por meias-palavras, como
alguém associado à prática de crimes, que se deixa corromper. É o que se depreende
do excerto abaixo, que, assim como os que o antecederam, também foi retirado do
registro da gravação deita pelo denunciado:

O senhor é tudo, menos um democrata. E o senhor não vai intimidar esse deputado.
Não vai porque eu não coloquei o meu caráter no balcão dÊ nÊgeçleg. EU nãg ÊZ dg
DÊU ngnÊ g gUÊ g $Ê!!1lgt &Z dg êçB. Eu tenho honra, ministro! Eu tenho caráter,
ministro! Investiga a minha vida! Não só minha conta não, investiga minha vida toda,
ministro! Levanta a minha vida toda, Alexandre de Mordes! Levanta! Eu te desafio!

Levanta a minha vida toda, mas tem que scr toda! Toda! Toda! E você vai ver que eu
não preciso ter )(grgg!!!U do meu passado çgng rgçê, ministro Alexandre de Mordes,
tem que ter vergonha do seu passado! Nãg Eg111E amigga !igadeg êg PÇÇ. Náe Eg111lg

an!!gw !igadw 4g Çelna!!de \.ÊÉndle no Rio de Janeiro. Não tenho! Nunca precisei
de dinheiro deles pra nada, ministro Alexandre de Mordes! Agora eu 11ãe êd êg ]ln dia
g $ç!!1lgEjá precisou ou não.

10. A demonstração pública de incontinência verbal do denunciado tem
sequência com uma auârtâ diblnaçáe. Ele volta a empregar locução "rabo preso",
desta vez para dizer, de forma genérica e indeterminada, que o ministro Alexandre
de Moraes seria, de acordo com a sua ótica, uma pessoa que demonstra ter
comportamento pusilânime, covarde, que teria o costume de "ameaçar" apenas
pessoas envo]vidas em atividades i]egais e que, por esta razão, "coloca]m] o galho
dentro", vale dizer, estão impedidas de se opor livremente a elas. Deixa claro que o
seu pronunciamento está sendo Evito por um meio de comunicação que facilita a
divulgação das ofensas, a fim de assegurar que elas cheguem ao conhecimento do
ofendido::. Isso é constatável na leitura da reprodução, escrita, do seguinte trecho da
manifestação:

Ministro, sabe qual é o seu problema?Q. ç!!u tá ç9$t!!nadam ê ç ça g m En
gaba 2EÊ$e, gug quçln Egln cabe prç99, çgl9Êa gal1le çlÊ!!tÉa. Ministro, aqui ó, aqui, o
senhor tá mexendo com um sujeito homem, cara. Sqeito homem. Tanto que eu sou
sujeito homem que ÊU Êê bla11dn ]ggg ágil! Buda !iyÉ, pra É1lÊgaÉ êÉ g âÊ11119b tá?

1 ] Até o dia 13 dejulho de 2020, o vídeo em questão havia atingido 344,2 mil visualizações no Facebook Watch
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11. A transmissão é encerrada comBlêÚ BnB intimidação ao ministro. O
denunciado dá a entender, de forma i!!diria, que a concessão de eventual medida de
busca e apreensão em sua residência, à semelhança do que ocorrera com outros
investigados, implicaria a "queda" do relator do Inquérito n' 4.828. Embora não sqa
possível aderir em qual acepção as expressões "de forma democrática, de forma
republicana" foram empregadas, o tom de voz e a conjuntura em que foram
utilizadas, nessa parte da !íve, indicam tratar-se de mero ato de rçXidÊ, como seria,
por exemplo, a propositura de uma denúncia vazia por crime de responsabilidade
perante o Senado Federal:

Outra coisa, tâ aqui em Brasília, eu nãe êd gç 9 gg! 1 9E ê! E9[!zQB bugç Ê PÉgsnêãe D
!!!Í!!114 çê94 amanhã-. eu não sei se vai chegar a esse ponto a sua covardia. A sua
covardia! Tem problema não ministro, vem, vem. [...] Eu verei, escute bem, eu verei, o
povo brasileiro verá a sua queda. O senhor está me ouvindo, ministro? Nós veremos a
sua queda. Dç bÉDOa dÊl11pçÉáElça, dÊ pena !:çp!!b1lçana gu ygEç1 4 êw gl4Êda. Ah, está
me ameaçando? Não, ministro, que isso? Q.uem sou eu para ameaçar ministro? SÓ
estou dizendo o seguinte: dojeito que esse Brasil vai ministro, tudo que tá cm oculto vai
ser revelado. É aí que eu imagino que será o dia da $Ba queda. Um abraço, povo
brasileiro! Q!!Ên gliiêU çgl1}2alli!!!ab Ég!!!paÉli!!U. Deus abençoe e eu ainda vou tomar
pé do que tá acontecendo aqui, tá?

111

12. No curso do Inquérito n' 4.828, surgiu incidentemente a necessidade de se
determinar, por subtração à ação da autoridade policial, a prisão temporária do
jornalista Oswaldo Eustáquio Filho, idealizador do grupo "300 do Brasil"':, que,
posteriormente, foi sucedida pela imposição de algumas medidas diversas à
constrição preventiva, entre as quais a "proibição de frequentar as redes sociais"is.

13. Embora a ligação próxima entre esse investigado e o denunciado ainda não
tenha sido completamente descoberta, a sujeição do jornalista a essa cautelar ensejos,
por parte do último, uma reação violenta contra a autoridade judiciária responsável
por determina-las. Em mais uma Zít,e, gravada e transmitida ao vivo por meio do
Facebook Watch no dia 5 de julho de 2020:', gD Ég!!diçêw dÊ Egl1}2e Ê !!!g@
di$Ê[ ! da gUg !! y ç !iZ da ! db ]6 de :i111111Q, o denunciado hostilizou
longamente o ministro Alexandre de Mordes, em cenas que coram descritas pela
mídia como "chocantes"is

iZ O ANTAGONISTA. Bolsonarista preso hoje idealizou acampamento '300 pelo Brasil', segundo Safa U'intcr. 26jun. 2020

Disponível em <hctps://mpf.link/50911>. Acesso em ll jul. 2020.
]3 Cf: Petição n' 8.961, decisão monocrática do ministro Alexandre de Mordes, datada de 5 dejulha de 2020.

n PAULA, Otoni de. Alcxandrc dc Morres é um déspota. 5 jul 2020. (00:08:33). Facebook: @OtoniDepucadoFederal
Disponível em: <https://mpílink/27107>. Acesso em: 13 jul. 202C).
i5 FORUM. Vice-líder de Bolsonaro choca STF com vídeo onde ginga Alem,ndre de Mornos: "lixo", "tirano" e "canalha"8 jul

2t)20. Disponível em <https://mpílink/96b52>. Acesso em 13jul. 2020.
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14. O vídeo com a gravação dos impropérios, que escapam à proteção da
imunidade parlamentar:', foi repostado nas diversas redes sociais do denunciado e
contava, até o dia 13 subsequente, com mais de nÊb !!!i!!!ág dÊ zigl3alizaçêwlz. A
divulgação das ofensas dirigidas ao magistrado eoi amplificada por incentivo do
próprio denunciado, que no próprio registro audiovisual, encorajou outras pessoas a
fazerem o mesmo, conforme se lê da reprodução de parcela do pronunciamento:

Olá, campeão, olá, campeã, tudo bcm? Falar um pouquinho com vocês aqui,
rapidamente, e expressar um pouquinho da minha indignação. Sç zeÊê 211ÉIÊt

çe!!!pari!!weqww !dulã! aqwagg wag! dg a gw !! aâ2 g
encorajam a fazer o mesmo.

15. A representação gráfica abaixo, extraída de uma ferramenta de pesquisa
criada pelo Observatório de Mídias Sociais da Universidade de Indiana que tem a
função de rastrear a disseminação de desinformação no Twitter, indica a enorme
difusão alcançada pelas palavras-chave ou termos associados às expressões ultrayantes
que o denunciado pretendeu indexar, de forma explícita e intencional, naquela rede
sociall

Ü'@,
' .F- .+ '

b. .

+

#

q
+

+

iÕCf: acórdãos do Inquérito n' 3.932 e da Petição n' 5.243, relatados pelo ministro Luiz Fux na Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, publicados no Diário daJustiça de 9 de scEcmbro de 2016.
i7 Cf. PAULA, Otoni de.Alexandre de Morais é um déspota. 5 jul. 2020. (00:08:33). Instauram:
@otonideputadofederal. Disponível em: <https://mpÊlink/f9901>. Acesso em: 13 jul 2020; PAULA, Otoni de.
Alexandrc de Mordes é um déspota. 5 jul. 2020. (00:08:33). Twitter: @OtoniDepFederal Disponível em:
<hteps://mpf.link/OFeaf>. Acesso em: 13 jul. 2020; PAULA, Otoni de. Alexandre de Morais é um déspota. 5jul 2020.
(00:08:33). Disponível em: <https://mpflink/de386>. Acesso em 12jul. 2020.
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16. Entre os insultos, sobressaem, logo no início do vídeo, i!!jlliiaê que aludem ao
relator do Inquérito n' 4.828, como um magistrado que abusa de sua posição e
poder, atribuindo a si autoridade absoluta, opressora. O denunciado refere-se ao
ofendido, pgÉ dual yçZç$ como um "déspota", em reação inconformada com a
decisão que impediu, provisoriamente, Oswaldo Eustáquio de ter acesso aos
instrumentos do crime de movimentação de fundos destinados a realizar a
propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política,
previsto no art. 22, inciso 1, e $ 2', alínea "a", da Lei n' 7.170/1983, e de ter cantata
com possíveis membros de associação incriminada pelo art. 288 do Código Penal,
cuja formação contou com a contribuição desse investigado, segundo integrante
desse mesmo grupo:'. Confira-se:

Alexandre de Mordes mandou libertar agora há pouco Oswaldo Eustáquio, mas Ihe
proibiu de usar as redes sociais. Sim. Impedir Oswaldo Eustáquio de usar as redes
sociais é a mesma coisa de impede-lo de ganhar o seu pão de cada dia, de exercer a sua
profissão, de exercer aquilo que coloca o alimento na mesa da sua família. Alexandre de
Morais é umdggggB! Você sabe o que é déspota? É uma autoridade que exerce o
poder através da tirania. É um tirano, é alguém que passa por cima das leis, para o seu
be[ prazer. ]sco é A]Êxa11drg dÊ MeraÊ$ um dçgegU que, a cada dia, está com menos
respeito da população brasileira.

17. Sobram, igualmente, DQyç outras i!!Jl111W que se seguem. Duas delas,
;cabeça de ovo" e "cabeça de pipoca" remontam à calvície do ministro de forma
depreciativa e escatológica, respectivamente. O uso das expressões "lixo", por quatro
vezes, "esgoto" e "latrina", aludem a alguém que não teria dignidade, importância,
qualidade, utilidade ou valor. É, em sentido chulo, tratamento que se costuma
dispensar a pessoas de baixa condição moral. Já o emprego, à guisa de adjetivação, do
substantivo "vergonha", remonta, por sua vez, a uma pessoa aviltante, desonrada,
infame:

Por isso é chamado de ç412Êça dg gyg, ÉabgÊa dÊ plieg& tudo isso. Por quê? Porque
respeito, Alexandre de Mordes, respeito não se impõe, respeito se conquista. E você se
tornou um 1lXg, 1lW. Alexandre de Mordes, você é um !!Xg, 1lW. Você é o ggggÉa do
STF, você é alêltEJD& da sociedade brasileira! Não há como se ter respeito por você,
você é uma }:g!;gg!!!n dajustiça brasileira. Usando seu poder autoritário, você acha que
vai chegar aonde, Morais? Você acha que vai chegar aonde, Morais? Você não é maior
do que a população brasileira, você não é maior do que o povo do mcu país. Nós não
vamos nos acovardar, Mordes. Ou você derruba o povo brasileiro, ou o povo brasileiro
vai derrubar você!

i8 O ANTAGONISTA. Bolsonarista preso hcje idealizou acampamento '300 pelo Brasil', segundo Safa U'enter. 26jun. 2020

Disponível em <https://mpClink/50911>. Acesso em ll jul 2020.
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18. O emprego por ÊIDgg ygzÊg da expressão "canalha", relativa ou própria de
sujeito vil, infame, além de caracterizar novas i1liliiiag, reforça a habitualidade delitiva
do denunciado, que já havia desferido ofensa igual no vídeo publicado em 16 de
junho:

Ç3Dê!!B, canalha! É isso o que você é, um canalha! Q.ue pensa que vai calar a sociedade
brasileira com as suas ameaças! Você não vai! Desiste, Mordes! Você não vai calar a
sociedade brasileira! Aliás, Mordes, você está fabricando uma nova onda nesse país. Por
sua causa, Morais, a militância de brasileiros a favor ou não a favor de Bolsonaro está se

reerguendo nesse país, Morais. Você não tem corça de parar o Brasil! Você não tem
corça de parar a nossa liberdade! Nós não vamos nos calar, Mordes! Você não vai calar
o povo brasileiro! Gang!!B! Mil vezes canalha!

19. A insurgência tem sequência com uma nega tentativa dÊ çg!!gErê1lg!!DÊ11Eg,

desta vez feita por meio de uma ameaça com contornos de vingança, apta a provocar
inquietação, face ao que ficou provado quanto à personalidade do denunciado, que se
apresenta como uma pessoa com personalidade explosiva. Conforme já havia feito
anteriormente, mas agora de forma mais óbvia, o denunciado deixa entrever que o
impedimento, bem como a revelação -- lícita ou ilícita -- dos dados bancários,
telefónicos e telemáticos do ministro Alexandre de Morais estaria sendo cogitada, de
modo a pressiona-lo a tomar decisões no Inquérito n' 4.828 que favoreçam
interesses dele e de Oswaldo Eustáquio Filho. Essa percepção advém com a leitura
da transcrição abaixo:

Quem vai colocar comida na mesa desse trabalhador, Moraes? O jornalista Q$Waldg
Eilglág11je trabalha nas redes sociais. Q.uem vai dar comida à família dele, Moraes,
quem? Pra quê? Simplesmente pra que o seu capricho, o seu ego podre, seja alimentado,
é isso, Morais? Sabe o que me disseram a teu respeito? Q.ue eu deveria ir com calma,
porque daqui a trinta anos você ainda vai estar no STF. Não, Morais, você não vai tar
daqui a trinta anos não. O seu jlZilZggçbmÉaÉ tá ç!!Êga!!de, o seu jlZZZZÊaçbmÊ!!Í tá

ç!!Êgallda MeÉaw. Você sabe porquê, Mordes? Porque yQçê llãe pagga BeE un4
inl:ggligaçãa. O que você fez comigo, o que você está fazendo com deputados
bolsonaristas, você não consegue uma investigação! Sg g11Êl2rar !çu êigib banÊárb, B
uebrar o teu sigilo telefónico. se quebrar o seu sigilo de microdados e de internet, você

não sobrevive a uma investigação, Mordes! AÍ você vai pensar.. . É isso?

20. As agressões ao ministro Alexandre de Mordes têm continuidade com o
denunciado mandando o ofendido "à merda". Trata,se de termo de baixo calão, uma

iliilârb dirigida a pessoas que são despachadas em tom insultuoso após uma
discussão. A essa ofensa se segue uma dibalaçãe disfarçada de indagação, instilando
a compreensão de que tanto ele como outros ministros do Supremo Tribunal
Federal obtêm regalias ou privilégios obtidos indevidamente. Os impropérios se
encerram com o denunciado xingando todos eles de "covardes", ilii1llb que significa
dizer que tanto o ofendido como os colegas de togaagem de forma desleal e
traiçoeira.
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Vem cá, você tá pensando cm quantos brasileiros você acha que vai colocar na cadeia?
Quantos? Quantos, Morais? Até aonde você pensa que vai? Até aonde você pensa que
vai, Mordes? É melhor parar, Morais, para, para, porque já ficou feio demais. Para.
Porque até a CNN, que é um canal dado ao esquerdismo, já não tá aguentando mais e
já não tá te defendendo mais, Morais! Sabe por quê? Porque essa história que você
inventou, com a Globo, de movimento antidemocrático, não colou, não colou! Todo
mundo sabe que o tal movimento antidemocrático que vocês inventaram é para não
soâ'irem críticas! Pode criticar o Presidente da República, pode criticar o Congresso
Nacional, mas não pode criticar o STF porque isso é um movimento antidemocrático?
yd à DgÉç!& Bgin! Quer dizer que o STF não pode ser criticado? Quem é que paga o
salário dos senhores?QgÊD é glig lç !! gB 1 9EdQ deg senhores? Quem é que
paga o meu salário como deputado federal? É quem? Se eu soRer retaliações, não tenho
medo, é fruto disso aqui ó! É da verdade que vocês não engolem, é da verdade que vocês
não engolem! Porque vocês são çerardÊg, vocês não encaram o povo brasileiro, mas o
povo brasileiro vai encarar vocês.

lv

21. Os comportamentos acima descritos tipificam os crimes dos art. 139
(difamação), por cinco vezes, e 140 (injúria), por dezanove vezes, combinados com os
ans. 69 (concurso material), 141, incisos ll (crimes cometidos contra funcionário
público, em razão de suas hnçóes) e lll (crimes cometidos por meio que facilite a
divulgação da calúnia e da difamação), e do art. 344 (coação no curso do processo), por
duas vezes, todos do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público Federal
requer o recebimento desta peça e, por conseguinte, a citação do denunciado para,
querendo, apresentar resposta à acusação, por escrito, nos termos do art. 4' da Lei n'
8.038/1990.

Brasília, 14 dejulho de 2020
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