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PROMOÇÃO

1. 0 Ministério Público Federal promove, em separado, ação penal mediante
denúncia contra Otoni Moura de Paulo Junior ("Otoni de Paula"), pela prática
das infrações penais previstas nos ans. 139 (por cinco vezes) e 140 (por dezenove
vezes), combinados com os ans. 69, 141, incisos ll e 111, e do art. 344 (por duas
vezes), todos do Código Penal. A mencionada peça foi lavrada em dez
laudas.

2. Deixa de oferecer, nos termos dos artigos 76, inciso 111, da Lei n'
9.099/1995 e 28-A, capüf, do Código de Processo Penal, propostas de transição
penal e de acordo de não persecução penal por entender que são medidas
insuficientes para a reprovação e a prevenção dos crimes imputados ao acusado, que
têm o propósito de inviabilizar, através da intimidação, o exercício da jurisdição
penal.

3. Abstém-se de pedir, por ora, o afastamento do denunciado do cargo de
deputado federal, conforme autoriza o art. 319, incisa VI, do Código de Processo
Penal, por confiar no caráter pedagógico imediato do processo penal em curso,
reservando-se, contudo, o direito de formular o pedido na hipótese de necessária
cautela.

4. Pleiteia, com base no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal a
fixação do piso de valor, a título de reparação dos danos morais provocados pelos
crimes de difamação e de injúria praticados pelo denunciado contra o
ofendido.

5. Requer sejam expedidos ofícios às pessoas jurídicas indicadas no quadro
abaixo, para que preservem e enviem, em até 5 dias úteis a contar do dia em que
forem notificadas, o conteúdo das publicações a que se referem as hiperligações nela
transct'it:as.

HJ/ACC 1/2



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA

6. Junta certidões de distribuição de ações e execuções penais e de
antecedentes criminais, todas emitidas com base nos documentos de identificação
do acusado.

7. Ressalta que a não inclusão, na denúncia, de pessoas mencionadas ou não
nas peças de informação que a acompanham, não importa em pedido de
arquivamento implicito, reservando-se o çlireito de editar a acusação para eventual
inclusão.

Brasília, 14 dejulho de 2020
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