
NOTA À IMPRENSA 
 

Diante das gravíssimas denúncias do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO no Procedimento 

Investigatório Criminal n.º 31/19 contra diversos investigados e o “blogueiro” “Luciano Ayan”, principal fornecedor 

de subsídios (prints, recortes, gráficos, memes) à CPMI das “Fake News”, e por consequência, aos Inquéritos 4781 e 

4828 do STF, a DEFESA de Sara Winter informa que irá requerer imediatamente a NULIDADE de todos os atos 

oriundos daquela CMPI e do aludido “blogueiro” e membro do MBL, e seus imediatos arquivamentos. 

 

Como resultado, foi noticiada na última sexta-feira (10) a prisão temporária de ALESSANDER MÔNACO FERREIRA e 

CARLOS AUGUSTO DE MORAES AFONSO, este último mais conhecido como “Luciano Ayan”, “guru” e fornecedor de 

informações à CPMI e STF, através de dois deputados federais conhecidos, e acusado pelo MP de São Paulo de 

disseminar “fake news”, associação criminosa, sonegação de tributos, ocultação de patrimônio e lavagem de 

dinheiro.  

 

A Defesa fez a leitura do referido Procedimento Investigatório Criminal, 31/19, do MPSP, e da DECISÃO do juiz da 1ª 

VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL, processo 

nº 1004888-44.2020.8.26.0050, que determinou a prisão de dois integrantes do MBL, sequestros e bloqueios de 

contas de inúmeros outros investigados ligados ao mesmo movimento, e ficou estarrecida com o que foi narrado e 

documentado. 

 

Assim, mesmo de pleno conhecimento prévio da DEFESA e de qualquer pessoa com discernimento médio, são ainda 

mais fortes as evidências de NULIDADE de todas as provas colhidas e apresentadas por esse cidadão, através de dois 

deputados federias, e agora preso, o que se chama no direito que tais provas são “frutos da árvore envenenada”, ou 

seja, IMPRESTÁVEIS juridicamente, pois foram fornecidas por pessoa disseminadora de “fake news” e conduta 

reprovável. 

 

A DEFESA de Sara Winter e dos demais presos de forma arbitrária, abusiva e ilegal, informa ainda que tomará, a 

partir de segunda-feira (13/07), todas as medidas cabíveis no âmbito dos inquéritos 4781 e 4828, por tudo que já 

plenamente conhecido, e agora com mais essas evidências, requerer o seus imediatos arquivamentos, pela total e 

inequívoca imprestabilidade de provas e vícios de nulidade insanáveis. 

 

Ademais, tomará também medidas judiciais apropriadas em razão das perdas e danos suportados por Sara Winter 

de mais presos ilegalmente por atos oriundos de tais inquéritos, contra todos aqueles que, de alguma forma, 

contribuíram para a destruição de suas intimidades, imagens e reputações. 

 

O Estado Democrático e de Direito e a liberdade de expressão precisam ser respeitados. 

 

Brasília/DF, 12 de julho de 2020. 

 

RENATA CRISTINA FELIX TAVARES 

OAB/DF 50.848 

 

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE FARIAS 

OAB/GO 57.637 e OAB/DF 64.817 

 

LAYANE ALVES DA SILVA 

OAB/GO 54.906 e OAB/DF 65.676 

 

PAUL KARSTEN GALLEGUILLOS KEMPF DE FARIAS 

OAB/DF 36.298 

 

GERALDINO SANTOS NUNES JÚNIOR 

OAB/DF 9.897 


