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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA ___A. VARA CÍVEL DE BRASÍLIA 

(DF). 

 

 

Prioridade de julgamento 

Direito de pessoa idosa – art. 1078 do CPC  

e caput do art. 71 do Estatuto do Idoso 

 

 

“A tolerância é sempre um indício de que 

um poder é visto como seguro; quando se 

sente em perigo, nasce sempre a pretensão 

de ser absoluto; nasce, portanto, a 

falsidade, o direito divino do seu privilégio, 

a inquisição”. (Max Frisch, 1911-1991) 

 

 

NISE HITOMI YAMAGUCHI, brasileira, médica oncologista e 

CEP e-mail: 

doravante denominada simplesmente “AUTORA”, neste ato 

representada por seus advogados RAUL CANAL (OAB/DF 10.308) e 

DANNY FABRÍCIO CABRAL GOMES (OAB/DF 40.070), com endereço 

profissional em Brasília (DF), à SHS – Quadra 02, Bloco J, Salas 

101/102, Bonaparte Hotel Mezanino, CEP 70322-901, onde recebem 

intimações, ingressar com a presente 

 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS ,  

  

em face de (i) OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ, brasileiro, casado, Senador 

endereço no Senado Federal, Anexo 2, Ala Filinto Müller Gabinete 

01, e-mail: sen.omaraziz@senado.leg.br; doravante denominado 

simplesmente “OMAR AZIZ” ou “PRIMEIRO REQUERIDO”, e (ii) 

OTTO ROBERTO MENDONÇA DE ALENCAR, brasileiro, casado, 

imunologista,  inscrita  no  CPF/MF  sob  o  nº                                ,  e

domiciliada  em  São  Paulo  (SP),  à                                            ,

                    ,                                                ,

da República, portador da CI-RG nº                                  , inscrito no

CPF/MF sob o nº                         , domiciliado em Brasília (DF), com

Senador da República, inscrito no CPF/MF sob o nº

mailto:niseyamaguchi@gmail.com
mailto:sen.omaraziz@senado.leg.br
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com endereço no Senado Federal, Anexo 2, Ala Teotônio Vilela 

Gabinete 09, e-mail: sen.ottoalencar@senado.leg.br; doravante 

denominado simplesmente “OTTO ALENCAR” ou “SEGUNDO 

REQUERIDO”, com fundamento nas seguintes razões de fato e de 

Direito: 

 

 

I  –  DOS FATOS :  

 

I.A –  DA AUTORA  

 

 

1. Nascida em 06/05/1959, contanto portanto, com 62 (sessenta e dois) ano de 

idade, é a AUTORA médica oncologista e imunologista graduada em Medicina pela 

Universidade de São Paulo (FMUSP), com mestrado e doutorado na mesma instituição, 

e foi Diretora Científica da Sociedade Brasileira de Cancerologia (SBC). 

 

2. Com passagens por consagradas instituições como o Memorial Sloan 

Kettering Cancer Center (Nova York, EUA); o MD Anderson Cancer Center (Houston, 

EUA), a REQUERENTE participou do International Affairs Committee da American Society of 

Clinical Oncology e é Cientista Senior do Instituto de Prevenção e Pesquisa e co-

fundadora da World Cancer Alliance (Lyon, França). 

 

3. A AUTORA é ainda Diretora Presidente do Instituto Avanços em Medicina, 

Diretora Presidente do Instituto Nise Yamaguchi e médica voluntária do Instituto da 

Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, tendo ministrado aulas sobre Medicina Personalizada no Câncer no Curso de 

Pesquisa Clínica da Harvard Medical School (Cambridge, EUA), sendo ainda médica do 

Hospital Israelita Albert Einstein e diretora de Relações Institucionais da Associação 

Brasileira de Mulheres Médicas do Estado de São Paulo e do Brasil. 

 

4. Organizadora de congressos nacionais e internacionais, é autora de diversos 

livros e artigos, tendo sido laureada com inúmeros prêmios. Dentre os mais recentes 

portador da CI-RG nº                          , domiciliado em Brasília (DF),

mailto:sen.ottoalencar@senado.leg.br
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destacam-se o Prêmio Latino-Americano (Cidade do México, 2019), reconhecimento 

como fundadora das Conferências Latino-Americanas sobre Câncer de Pulmão, pelas 

atividades de Controle do Tabaco e pelo acesso de pacientes com câncer a melhores 

tratamentos em toda a América Latina, tendo também recebido o reconhecimento do 

International Prevention and Research Institute Recognition Award (Lyon, 2019). 

 

5. Percebe-se que a AUTORA possui sólido perfil profissional e acadêmico, 

sendo referência nacional entre seus pares, como se verifica de seu currículo anexo. 

 

 

I.B –  DO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA  

 

 

6. O SENADO FEDERAL, obedecendo determinação do SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL (STF) nos autos do Mandado de Segurança nº 37.760-DF, instalou em 

27/04/2021 Comissão Parlamentar de Inquérito a fim de apurar as ações e omissões do 

Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil, denominada 

“CPI DA PANDEMIA”.1 

   

7. Em razão de sua temática a CPI DA PANDEMIA obteve desde a sua instalação 

fortíssima repercussão na mídia brasileira e internacional, alçando os primeiros lugares 

de busca no Google Trends e no trending topics do Twitter2, e reverberando intensamente 

 
1 “Finalidade: Apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da 

Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a 

ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em 

licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de 

fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de 

recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores 

públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade 

originada pela Pandemia do Coronavírus "SARS-CoV-2", limitado apenas quanto à fiscalização dos 

recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à 

Pandemia da Covid-19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios.” Disponível em:  

<https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=2441>. 
2 Disponível em: <https://bncamazonas.com.br/rapidinhas/cpi-da-covid-bomba-no-google-trends-e-no-

trending-topics-do-twitter/>. 
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nas redes sociais como Facebook, Instagram e Linkedin3, gerando um holofote político e 

promocional sem precedentes para o seu Presidente, SENADOR OMAR AZIZ (PRIMEIRO 

REQUERIDO), para os demais membros, dentre os quais o SENADOR OTTO ALENCAR 

(SEGUNDO REQUERIDO).    

 

8. Em seus trabalhos regulares o SENADO FEDERAL invitou a AUTORA para que 

comparecesse perante a COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, o que o fez no dia 

01/06/2021 na condição de “convidada”4, desobrigada, portanto, de prestar compromisso 

e dizer a verdade, mas fez questão de prestar compromisso.5 

 

9. Ocorre Excelência, que durante o seu depoimento à CPI DA PANDEMIA a 

AUTORA foi tremendamente supliciada pelos REQUERIDOS, que abusando de seu direito 

à imunidade parlamentar perpetraram um verdadeiro massacre moral à REQUERENTE, 

massacre este que foi reconhecido por toda imprensa nacional e gerou uma veemente 

nota de repúdio do CFM – Conselho Federal de Medicina, no que foi acompanhado por 

todos os Conselhos Regionais de Medicina do Brasil. 

 

10. Confira-se6: 

 

CFM publica moção de repúdio em defesa do médico, ao respeito e à 

civilidade na CPI da Pandemia  

02/06/2021 | 17:14 

 O Conselho Federal de Medicina (CFM), legítimo representante de mais 

de 530 mil médicos com registros ativos no País, publicou moção de repúdio em 

virtude de atitudes adotadas por alguns senadores na condução dos trabalhos 

da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. 

 MOÇÃO DE REPÚDIO 

Em defesa do médico, ao respeito e à civilidade na CPI da Pandemia  

 O Conselho Federal de Medicina (CFM), em nome dos mais de 530 mil 

médicos brasileiros, vem publicamente manifestar sua indignação quanto a 

 
3 Disponível em: <https://www.linkedin.com/news/story/cpi-da-covid-%C3%BAltimas-not%C3%ADcias-

5051500/?originalSubdomain=br>. 
4 Disponível em:  

<https://legis.senado.leg.br/comissoes/reqsCPI?codcol=2441&aprc=true&prej_retir=false&susp=false>. 
5 Disponível: <https://www.youtube.com/watch?v=7yppzkgFlRM>. 31’00. 
6 Disponível em: <https://portal.cfm.org.br/noticias/cfm-publica-mocao-de-repudio-em-defesa-do-medico-

ao-respeito-e-a-civilidade-na-cpi-da-pandemia/>. 
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manifestações que revelam ausência de civilidade e respeito no trato de 

senadores com relação a depoentes e convidados médicos no âmbito da 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia. 

Os médicos brasileiros têm se desdobrado na Linha de Frente contra a 

covid-19. Graças a eles e às equipes de saúde, milhões de pessoas conseguiram 

recuperar sua saúde e hoje estão em casa, com suas famílias e amigos. Essa 

atuação tem ocorrido com dedicação, empenho e, muitas vezes, sem condições 

de trabalho. Por isso, merece ser reconhecida de forma individual e coletiva. 

São esses mesmos médicos, que estão na Linha de Frente, que buscaram o 

CFM para manifestar sua insatisfação com a postura de membros da CPI nas 

oitivas em que profissionais da medicina participam como convidados ou 

testemunhas. É com eles que o CFM se solidariza nessas críticas. 

A classe lamenta que esses médicos chamados a depor estejam sendo 

submetidos a situações de constrangimento e humilhação. Ao comparecer na CPI 

da Pandemia, qualquer depoente ou testemunha tem garantidos seus direitos 

constitucionais, não sendo admissíveis ataques à sua honra e dignidade, por meio 

de afirmações vexatórias. 

No entendimento do CFM, e da classe médica, o que tem sido exibido 

em rede nacional configura situação inaceitável e incoerente com o clima 

esperado em um ambiente onde as discussões devem se pautar pela 

transparência e idoneidade. Em lugar disso, testemunha-se situações que 

desmoralizam os médicos e as médicas. 

Reitere-se que os comentários dessa nota se referem aos médicos e médicas 

depoentes enquanto indivíduos, não significando apoio aos seus 

posicionamentos técnicos, éticos, políticos, partidários e ideológicos. Na CPI, eles 

responderão por suas ações e omissões, as quais, se forem consideradas 

indevidas, serão alvo de providências por parte do Ministério Público e de outros 

órgãos competentes. 

Assim, o CFM e os 530 mil médicos repudiam veementemente os 

excessos e abusos no trato de parlamentares em relação aos depoentes e 

convidados, em especial médicos e médicas, e clama ao Senado Federal que os 

trabalhos sejam conduzidos com sobriedade para que o País tenha acesso às 

informações, dados e percepções que permitirão à CPI concluir seus trabalhos de 

modo efetivo. 

Neste sentido, encaminha esse documento ao presidente do Senado e do 

Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, para que, ciente destes fatos, tome as 

providências que considerar necessárias. 

Brasília, 2 de junho de 2021. 

Conselho Federal de Medicina (CFM) 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre (CRM-AC) 

Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas (CREMAL) 
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Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapá (CRM-AP) 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas (CREMAM) 

Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (CREMEB) 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (CREMEC) 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Distrito Federal (CRM-DF) 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM-ES) 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Goiás (CREMEGO) 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Maranhão (CRM-MA) 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Mato Grosso (CRM-MT) 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Mato Grosso do Sul (CRM-

MS) 

Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais (CRM-MG) 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (CRM-PA) 

Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba (CRM-PB) 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná (CRM-PR) 

Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (CREMEPE) 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí (CRM-PI) 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ) 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Norte 

(CREMERN) 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul 

(CREMERS) 

Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia (CREMERO) 

Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima (CRM-RR) 

Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina (CRM-SC) 

Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) 

Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe (CREMESE) 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Tocantins (CRM-TO) 

 

11. Como se depreende dos documentos ora juntados e será demonstrado na 

instrução processual os REQUERIDOS agiram intencionalmente com morbo e com 

deliberada crueldade no escopo de destruir a imagem da REQUERENTE perante toda a 

sociedade brasileira, que atônita, viu um ser humano ter destroçada a sua dignidade 

enquanto médica, cientista e mulher, como testemunhou o médico MAURO RIBEIRO, 

Presidente do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM), afirmando7 que a AUTORA  

 

“[...] foi completamente destratada por alguns senadores que fazem parte 

daquela comissão parlamentar de inquérito, e isso para o Conselho Federal de 

Medicina como instituição maior da medicina brasileira é intolerável, é 

inaceitável, sob todos os pontos de vista.” (sic).8 

 
7 Disponível em: <https://congressoemfoco.uol.com.br/saude/cfm-sai-em-defesa-de-nise-yamaguchi/>. 
8 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SyMNi31_0QA>. 
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12. E mais adiante: 

 

“[...] A nossa fala não é dando apoio àquilo que as duas médicas falaram 

dentro da Comissão Parlamentar de Inquérito. A nossa fala é em relação à total 

falta de educação, de respeito àquelas duas mulheres médicas que foram lá 

falar, e dar o seu melhor depoimento dentro daquilo que lhes era perguntado. 

Elas não tiveram oportunidade de responder, elas foram maltratadas, elas 

foram a todo momento interrompidas, incapazes de terminar um único 

raciocínio que elas estavam elaborando. 

Particularmente, o comportamento do médico e senador Otto Alencar foi 

inconcebível, foi inaceitável com aquilo que fez com a Dra. Nise Yamaguchi. 

É inaceitável Senador Otto! 

O Sr. é um médico. O Sr. deveria refletir sobre aquilo que o Sr. fez. A 

deslealdade que o Sr. teve com uma médica mulher. A sua atitude como 

Senador da República poderia até ser caracterizado como um ato de misogenia, 

tamanha a agressividade que o Sr. teve naquele momento e a desqualificação 

que o Sr. teve como uma mulher que estava ali como convidada, respondendo 

a todas as perguntas que lhes eram feitas. 

Fica aqui o protesto do Conselho Federal de Medicina. [...] 

Então médico e médica brasileira, fica aqui o repúdio do Conselho 

Federal de Medicina às atitudes que se estabeleceram dentro daquela CPI, 

aquele ambiente extremamente tóxico, aquele ambiente que não tem 

absolutamente nada de democrático, e particularmente, à atitude do médico e 

senador Otto Alencar, ontem nas agressões que fez à médica Nice Yamaguchi.” 

(sic).9 

 

13. Assim, a presente ação tem por objeto requerer indenização por danos 

morais decorrentes de misógino, injustificado e ilegal tratamento dados pelos 

REQUERIDOS em face da AUTORA. 

 

14. É o que se verá a seguir. 

 

 

I.C –  DOS ABUSOS PERPETRADOS PELO S RÉUS  

 

 

 
9 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SyMNi31_0QA>. 
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15. Durante o seu longo depoimento, a AUTORA recebeu tratamento hostil de 

diversos Senadores, mas foi especialmente agredida moralmente pelos REQUERIDOS, 

tendo o RÉU OTTO ALENCAR, a chamado de aleatória, de desonesta, de despreparada, 

vociferando em rede nacional, dentre outros absurdos, os seguintes (sic):10  

 

Otto Alencar:  - Quando surgiu o H1N1, a gripe H1N1, a ciência foi atrás de um 

medicamento antiprotozoário ou antiviral? 

Me diga, responda. 

Nice Yamaguchi: - Foi um antiviral. 

Otto Alencar:  - Antiviral, pois bem não foi antiprotozoário. A ciência agora está 

buscando para o coronavírus, aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o 

covid-19? 

Nice Yamaguchi: - A Coronaveridae. 

Otto Alencar:  - Hein? 

Nice Yamaguchi: - Ele é um coronavírus. 

Otto Alencar:  - Mas a que grupo? 

Nice Yamaguchi: - Ele pertence a… 

Otto Alencar (interrompendo):  A senhora não sabe, infelizmente a senhora não sabe 

nada de infectologia, nem estudou doutora, a senhora foi aleatória mesmo, superficial. O 

covid-19 é da família dos beta-coronavírus. 

Nice Yamaguchi: - Sim, o coronavírus … 

Otto Alencar (interrompendo):  - A SENHORA NÃO DISSE, a primeira 

manifestação doutora. Me perdoe eu não queria nem constranger a senhora porque eu vi 

logo no começo que a senhora sabia oncologia e imunologia, mas não tinha nada de 

conhecimento de infectologia. Já vi logo do começo. Eu não queria nem falar isso, tava na 

dúvida se ia lhe questionar ou não para não deixar a senhora, como se diz na gíria, em 

saia justa. 

Nice Yamaguchi: - Eu gostaria de … 

Otto Alencar (interrompendo):  - A senhora sabe quando foi que aconteceu a primeira 

manifestação do coronavírus no mundo? O primeiro caso no mundo? A senhora sabe a 

data? 

Nice Yamaguchi: - Sei. 

Otto Alencar (interrompendo):  - E que que tipo de coronavírus foi? 

Nice Yamaguchi: - Exatamente. 

Otto Alencar (interrompendo):  - Diga o nome... diga o ano. Pode pegar o livro aí 

porque a senhora não tem na cabeça, certamente não leu, não estudou, ih doutora, de 

médico audiovisual esse plenário tá cansado, de alguém que ouviu, que viu e não leu, e 

não se aprofundou, e não tem estudado. Eu falo com a senhora porque eu tenho – desde 

 
10 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SoWgcDYWQQ4>. 
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que começou essa doença – lido tudo sobre essa matéria. Tudo! E não preciso pegar olhar 

aqui o que eu tô lendo, tô vendo não. Não preciso ler para ver não. 

Otto Alencar:  - A senhora nem sabe quando começou a primeira manifestação do 

coronavírus no mundo e como foi essa manifestação. Então a senhora não podia, de jeito 

nenhum, estar debatendo um assunto que não era do seu domínio. 

Otto Alencar:  - Isso não é honesto doutora! A medicina, a ciência quer honestidade, 

quer verdade, integralidade, capacidade intelectual, científica para dissertar a respeito de 

uma doença tão grave como essa, que muitos médicos infectologistas ainda não dominam. 

Otto Alencar:  - Então eu quero dizer à senhora, a senhora não sabe que... que ano, 

quando foi que aconteceu a primeira manifestação e como aconteceu. A senhora sabe a 

data? 

Nice Yamaguchi: - Muito bem, o senhor tem perguntas e respostas. 

Otto Alencar (interrompendo):  - Pegue o livro, pegue o livro e veja. 

Nice Yamaguchi: - Deixe eu colocar algumas coisas. Esse estudo que o senhor colocou... 

Otto Alencar (interrompendo):  - Não, a senhora tem que me responder quando foi que 

aconteceu a primeira manifestação. 

Nice Yamaguchi: - Eu sei que o senhor gosta de datas, ... na realidade. 

Otto Alencar (interrompendo):  - A senhora não tem, a senhora não conhece, a senhora 

não está preparada para ser, participar do gabinete paralelo tanto quantos outros 

participaram. 

Nice Yamaguchi: - Ainda bem, né? 

Otto Alencar (interrompendo):  - ... sobretudo curiosos, advogados, empresários... não 

sei que lá, é tanta gente aí... uma Arca de Noé tratando da ciência no Brasil, só que não 

tinha Noé na arca para conduzir a arca. Pois é, vou ensinar a senhora. A primeira 

manifestação do coronavírus no mundo foi em 1964, se manifestava como gripezinha, 

resfriado que as crianças tinham e logo passava. Depois, com a mutação virótica, o vírus 

tem certo, tem muitas mutações, já tá agora no P1, pode ter uma outra que venha tem a 

mutação do ano ... depois disso tem sete tipos de coronavírus que dão doença pulmonar, a 

manifestação pulmonar, a pneumonia virótica doutora, doutora, estou falando com a 

senhora, preste atenção por favor. Tem sete tipos de grupo, alfa, beta. Tem o primeiro, o 

primeiro SARS-CoV doutora, que aconteceu, foi na região da China, em Hong Kong. A 

senhora sabe em que ano foi que aconteceu isso? Não sabe, eu vou ensinar... 2003. A 

primeira manifestação do SARS-CoV foi em 2003. Eu estou falando com a doutora, que 

deveria entender isso.  

Otto Alencar:  - Infelizmente a senhora, como colocou na quela frase que o Renan botou 

ali, a senhora foi aleatória, simplória, não se aprofundou na matéria.  

 

16. Os RÉUS a interrompeu a todo o tempo, com gritos e admoestações abusivos 

e desnecessários não permitindo que a AUTORA concluísse suas frases e seus raciocínios, 

deixando toda sociedade brasileira perplexa com a barbárie inquisitorial dos 
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REQUERIDOS que não agiram como congressistas eleitos por um sistema democrático e 

equânime, mas sim, como verdugos de um regime ditatorial. 

 

17. Como se verá do inteiro teor do depoimento oficial a ser apresentado pelo 

SENADO FEDERAL, os REQUERIDOS, de forma agressiva e premeditada imputaram à 

REQUERENTE fatos atípicos como típicos, ignorando as falas e argumentos da AUTORA e 

atribuindo-lhe falsamente palavras não ditas e tirando-as do contexto, numa conduta 

própria de sistema totalitários, como nos ensina RÜTHERS: 

 
El pensamento jurídico institucional brinda seudoargumentos com aparencia 

científica. El desvairo jurídico del pensamento institucional sobre el derecho comienza allí 

donde los <<tipos>> com los que se describe la realidade se conciben como normativamente 

vinculantes: porque algo es así, así debe ser. El hecho es elevado a imperativo.11 

 

18. Ressalta-se que o REQUERIDO OMAR AZIZ, na qualidade de presidente da 

CPI, além de cometer seus próprios abusos, interrompendo a AUTORA a todo momento, 

afirmando que “com sua voz calma, ela é convicente”, pedindo que quem estivesse assistindo 

a CPI DA PANDEMIA, desconsiderasse as palavras da AUTORA, distorcendo as suas 

palavras e vociferando que:  

 
“ - A sua voz calma, a sua forma de falar, convence as pessoas como se a 

Sra. estivesse falando a verdade. Infelizmente Dra. Nise, o que os seus colegas 

me falaram eu retiro completamente. Eles estão totalmente equivocados com 

relação a Sra. A Sra. está omitindo aqui muita coisa e eu sou presisente da 

comissão Dr. Marco Rogério e eu estou alertando que a Sra. será convocada 

novamente como cá, e não mais como convidada.”12 

 

19. Percebe-se do tom de voz e do caráter intimidatório do PRIMEIRO 

REQUERIDO que esse foi cúmplice da desintegração moral da AUTORA, posto que nada 

fez para impedir o minorar a agressiva sanha de seu colega, sendo cúmplice e 

corresponsável pelos abusos suportados pela REQUERENTE, confira-se13: 

 

 
11 RÜTHERS, Bernd. Derecho degenerado. Teoría jurídica y juristas de cámara Soy el Tercer Reich. Buenos Aires: 

Marcial Pons, 2016, p. 229. 
12 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VAYuVBNy7hY>. 
13 UOL: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VAYuVBNy7hY>, com mais de 212.000 

views, acesso em 04/06/2021. 
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20. A humilhação a que a AUTORA foi submetida reverberou em milhões de 

visualizações no Youtube por todo o Brasil. Basta uma análise perfunctória nos links 

abaixo para se ter uma básica ideia da extensão dos danos causados pelos RÉUS: 

 

(i) TV Senado: CPI da Pandemia ouve a médica Nise Yamaguchi – 1/6/202114;  

 

(ii) CPI da PANDEMIA | Acompanhe o depoimento da Médica Nise Yamaguchi15; 

 

(iii) CNN: Na CPI, Nise mantém calma e tira de letra fúria de Omar Aziz e Otto 

Alencar16; 

 

(iv) CNN: Interrupções em falas de Nise Yamaguchi geram revolta de senadoras17; 

 

 
14 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NHpZA7n3yic>, com mais de 673.000 views, acesso 

em 04/06/2021. 
15 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=D0SQjwdGtes>, com mais de 43.000 views, acesso 

em 04/06/2021. 
16 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OG6U4JaQNVc>, com mais de 721.000 views, 

acesso em 04/06/2021. 
17 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=lMGPlytsqyc>, com mais de 80.000 views, acesso em 

04/06/2021. 
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(v) Gazeta do Povo: CPI da Covid: desrespeito no depoimento de Nise 

Yamaguchi18; 

 

(vi) Canal UOL: Omar Aziz se irrita com Nise Yamaguchi e critica fale sobre vacina: 

“Ela não está certa”19; 

 

(vii) Rede TVT: Otto Alencar dá esculacho em Nise Yamaguchi na CPI da Covid: 

“Não entende de infectologia”20; 

 

(viii) Poder 360: Omar Aziz pede que pessoas não acreditem na médica Nise 

Yamaguchi21; 

 

(ix) CNN Brasil: Nise foi humilhada e não teve condições de responder, diz 

Eduardo Girão22; 

 

(x) Diário do Nordeste: Otto Alencar questiona conhecimentos de Nise 

Yamaguchi sobre o coronavírus na CPI da Covid23; 

 

(xi) CNN Brasil: Senador Otto Alencar diz que Nise Yamaguchi ‘não sabe nada de 

infectologia’24. 

 

21. A fim de preservar direitos e obrigações a AUTORA apresenta QR-CODE do 

link <https://www.youtube.com/watch?v=7yppzkgFlRM>, de onde se pode aferir trechos 

 
18 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=MZ3ll7EXjvw>, com mais de 132.000 views, acesso 

em 04/06/2021. 
19 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VAYuVBNy7hY>, com mais de 212.000 views, 

acesso em 04/06/2021. 
20 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=se8Vxj7ytOE>, com mais de 40.000 views, acesso em 

04/06/2021. 
21 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=khuPy6HoJdk>, com mais de 14.000 views, acesso 

em 04/06/2021. 
22 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=h_e_eukS4-g>, com mais de 16.000 views, acesso em 

04/06/2021. 
23 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=V_swoy6J1Lg>, com mais de 12.000 views, acesso 

em 04/06/2021. 
24 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=F8hjmdhZe-o>, com mais de 149.000 views, acesso 

em 04/06/2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=7yppzkgFlRM
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dos abusos perpetrados pelos RÉUS, que agiram como verdadeiros TORQUEMADAS 

inquisitoriais: 

 

 
 

22. Apesar do dano  moral ser fato notório e re in ipsa, para se ter uma dimensão 

correta da extensão dos danos e dos abusos infligidos à AUTORA, essa, desde já, requer 

que seja oficiado o SENADO FEDERAL para que apresente a este r. Juízo transcrição com o 

inteiro teor (sem cortes) do depoimento da AUTORA prestado na CPI DA PANDEMIA no 

dia 01/06/2021, bem como da integralidade do vídeo produzido pela TV SENADO (Senado 

Federal Via N2 -A nexo II – Bloco B – Subsolo – Brasília – DF – CEP 70165-920), tendo em 

vista que no site oficial do SENADO FEDERAL consta apenas o resumo do depoimento25, 

sendo o acesso a tais informações essencial para a comprovação da tese autoral. 

 

 

II  –  DO DIREITO :  

 

 

II.A –  DA COMPETÊNCI A DESTE R .  JUÍZO PARA APRECIAR E JULGAR O FEITO  

 

 

 
25 Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/tv/plenario-e-comissoes/cpi-da-pandemia/2021/06/veja-

resumo-do-depoimento-de-nise-yamaguchi-na-cpi-da-pandemia>. 
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23. Em que pese os REQUERIDOS serem Senadores da República, a competência 

originária do STF prevista no art. 102, I, “b” da Carta da República26 para julgar membros 

do Congresso Nacional está adstrita às infrações penais comuns, sendo que o próprio 

STF já decidiu ao julgar a PET 2973 Agr que em casos de natureza cível, não há que se 

falar em competência da Suprema Corte para apreciar e julgar o caso.27 

 

24. Por outro lado, os incisos IV, “a” e V do art. 53 do CPC28 determinam que 

na prática de delito contra a honra, são competentes tanto o domicílio do autor como o 

local do fato, no caso Brasília (DF). 

 
26 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-

lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: 

[...] 

b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso 

Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;” 
27 “Pet 2973 AGR. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. 

Julgamento: 19/02/2004. Publicação: 12/03/2004 

Ementa 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. IMUNIDADE MATERIAL DE DEPUTADOS E 

SENADORES. ALCANCE CIVIL. ART. 53, CAPUT DA CF, COM A REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 35/01. 

FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL PARA JULGAR OS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL PELA PRÁTICA DE 

INFRAÇÕES PENAIS. ART. 102, I, B DA CARTA MAGNA. 1. A jurisprudência desta Corte, antecipando-

se ao legislador constituinte derivado, já proclamava o alcance civil da imunidade material dos membros 

do Congresso Nacional mesmo antes da previsão expressa neste sentido, contida no caput do art. 53 da 

Constituição Federal, na redação dada pela EC nº 35/01. Precedentes: RE 210.917, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, Plenário, DJ 18.06.01 e RE 220.687, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 28.05.99. 2. Esta 

circunstância, todavia, não se confunde com a prerrogativa de foro gozada por Deputados e Senadores 

para o julgamento, perante o Supremo Tribunal Federal, de infrações penais comuns por eles 

eventualmente cometidas, tal como previsto no rol exaustivo das hipóteses de competência originária desta 

Corte, constante no art. 102, I, b da CF. 3. No caso em exame, a pretensão manifestada na inicial restringe-

se à reparação civil por dano moral eventualmente causado. A ausência de uma feição penal evidencia, 

por conseguinte, a incompetência deste Supremo Tribunal para apreciar originariamente o presente 

feito. Precedente: PET 1.738-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 1.10.99. Agravo regimental 

improvido.” 
28 “Art. 53. É competente o foro:  

[...]  

IV - do lugar do ato ou fato para a ação: 

a) de reparação de dano;  

[...] 

V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito 

ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.” 
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25. Em que pese os fatos narrados nessa peça terem tido repercussão nacional 

e internacional e a jurisprudência do STJ29 autorizar a vítima do dano optar pelo ingresso 

da ação em seu domicílio, essa, em respeito à celeridade processual opta pela Comarca 

de Brasília (DF), cidade onde os REQUERIDOS também têm domicílio, e onde ocorreram 

os covardes e abusivos fatos. 

 

 

II.B –  DA FLEXIBILIZAÇÃO DO ART .  53  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

 

 

26. Dispõe o art. 53 da Constituição Federal30 que o Senadores da República 

são civilmente invioláveis por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Entretanto, 

a jurisprudência pátria tem temperado esse entendimento, como se verifica da seguinte 

matéria, pinçada do site do TJDFT31: 

 

 
29 PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. 

DANO MORAL. COMPETÊNCIA. FORO DO LUGAR DO ATO OU FATO. CPC, ART. 100, V, LETRA "A". 

I. NO CASO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CAUSADOS PELA VEICULAÇÃO 

DE MATÉRIA JORNALÍSTICA EM REVISTA DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, CONSIDERA-SE "LUGAR 

DO ATO OU FATO", PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DA REGRA ESPECIAL E, PORTANTO, 

PREPONDERANTE, DO ART. 100, V, LETRA "A", DO CPC, A LOCALIDADE EM QUE RESIDEM E 

TRABALHAM AS PESSOAS PREJUDICADAS, POIS É NA COMUNIDADE ONDE VIVEM QUE O 

EVENTO NEGATIVO TERÁ MAIOR REPERCUSSÃO PARA SI E SUAS FAMÍLIAS. II. 

INAPLICABILIDADE TANTO DO INCISO IV, LETRA "A" DO MESMO DISPOSITIVO PROCESSUAL, 

POR SER MERA REGRA GERAL, NÃO EXTENSÍVEL ÀS EXCEÇÕES LEGAIS, COMO A DO ART. 42 DA 

LEI DE IMPRENSA, EIS QUE DIRIGE-SE ESTA AO PROCESSO PENAL. III. RECURSO NÃO 

CONHECIDO, CONFIRMADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. (RESP 

191169/DF, REL. MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, JULGADO EM 

06/04/2000, DJ 26/06/2000 P. 178). 
30 “Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, 

palavras e votos.” 
31 Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2017/abril/justica-condena-

deputado-federal-a-pagar-danos-morais-a-governador-do-df>. 
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27. A referida decisão no tocante ao afastamento da imunidade parlamentar 

está em absoluta ressonância com o Sistema de Precedentes e com o disposto nos arts. 

489, § 1º, VI32; 92633 e 92734 do CPC. 

 
32“Art. 489. [...]. 

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou 

acórdão, que: [...] 

VI deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem 

demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” 
33 “Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” 
34 “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 

I - as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; 

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e 

em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; 

IV - os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria 

infraconstitucional; 

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1o, quando decidirem com 

fundamento neste artigo. 

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos 

poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que 

possam contribuir para a rediscussão da tese. 

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores ou daquela 

oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse 

social e no da segurança jurídica. 

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em 

julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, 

considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.” 
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28. O paradigma também se coaduna com a hodierna Jurisprudência do 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como se depreende dos seguintes julgados, dente outros 

colhidos à ventura e ora transcritos: 

 

(...) o fato de o parlamentar estar na Casa legislativa no momento em que 

proferiu as declarações não afasta a possibilidade de cometimento de crimes 

contra a honra, nos casos em que as ofensas são divulgadas pelo próprio 

parlamentar na Internet. (...) a inviolabilidade material somente abarca as 

declarações que apresentem nexo direto e evidente com o exercício das funções 

parlamentares. (...) O Parlamento é o local por excelência para o livre mercado 

de ideias – não para o livre mercado de ofensas. A liberdade de expressão 

política dos parlamentares, ainda que vigorosa, deve se manter nos limites da 

civilidade. Ninguém pode se escudar na inviolabilidade parlamentar para, sem 

vinculação com a função, agredir a dignidade alheia ou difundir discursos de 

ódio, violência e discriminação. [PET 7.174, rel. p/ o ac. min. Marco Aurélio, j. 

10-3-2020, 1ª T, Informativo 969.] 

 

O animus difamandi conduz, nesta fase, ao recebimento da queixa-crime. a) 

A imunidade parlamentar material cobra, para sua incidência no momento do 

recebimento da denúncia, a constatação, primo ictu occuli, do liame direto entre o 

fato apontado como crime contra a honra e o exercício do mandato parlamentar, 

pelo ofensor. A liberdade de opinião e manifestação do parlamentar, ratione 

muneris, impõe contornos à imunidade material, nos limites estritamente 

necessários à defesa do mandato contra o arbítrio, à luz do princípio republicano 

que norteia a CF. A imunidade parlamentar material, estabelecida para fins de 

proteção republicana ao livre exercício do mandato, não confere aos 

parlamentares o direito de empregar expediente fraudulento, artificioso ou 

ardiloso, voltado a alterar a verdade da informação, com o fim de desqualificar 

ou imputar fato desonroso à reputação de terceiros. Consectariamente, 

cuidando-se de manifestação veiculada por meio de ampla divulgação (rede 

social), destituída, ao menos numa análise prelibatória, de relação intrínseca com 

o livre exercício da função parlamentar, deve ser afastada a incidência da 

imunidade prevista no art. 53 da CF. [Pet 5.705, rel. min. Luiz Fux, j. 5-9-2017, 1ª 

T, DJE de 13-10-2017.] 

 

29. Como é cediço, a AUTORA é médica sem mandato eletivo ou cargo público, 

não sendo adversária política dos REQUERIDOS, mas uma cidadã brasileira cumprindo 

seu dever cívico de atendimento ao convite da CPI DA PANDEMIA, tendo afirmado isso 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5232635
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo969.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo969.htm
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13792615


 
 
 

 
 

 
SHS – Quadra 02, Bloco J – Salas 101/102 – Bonaparte Hotel Mezanino – CEP 70322-901 – Brasília – DF – (61) 3213-2121 

 
Página 18 de 53 

expressamente em seu depoimento35, e como será amplamente demonstrado na instrução 

processual, foi massacrada pelo RÉU, fato este que lhe gerou imensa dor e absurda 

repercussão na imprensa falada, escrita e televisionada, bem como nas redes sociais e 

demais mídias eletrônicas, como whatsapp e telegram, dentre outros.  

 

 

II.C –  DO MASSACRE MISÓGINO SOFRIDO PELA AUTORA  

 

 

30. Como será comprovado na instrução processual, a AUTORA foi 

indubitavelmente vítima de misoginia. Segundo SELIGMAN36, quando Presidente do 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a MINISTRA CÁRMEN LÚCIA criticou o desequilíbrio nas 

relações de gênero no STF37, e da prática de “manterrupting” ou “mansplaining”, 

verdadeira violência de gênero que grassa a sociedade brasileira. 

 

31. GRUNEICH e CORDEIRO descrevem o que é violência política: 

 

O Observatório da Violência Política e Eleitoral no Brasil, da Universidade 

Federal do Estado do RJ (UniRio), classifica em seus boletins a violência política 

eleitoral como agressão, ameaça, ameaça a familiar, atentado, atentado a familiar, 

homicídio, homicídio de familiar, sequestro e sequestro de familiar. 

Entretanto, estas especificações não são suficientes para abarcar todo o 

universo simbólico que caracteriza a violência política de gênero, pois ela possui 

nuances e sutilezas não contempladas na classificação adotada. Além dessas, "a 

violência política de gênero pode ser caracterizada como todo e qualquer ato 

sistêmico de violência com o objetivo de excluir a mulher do espaço político ou 

impedir ou restringir o acesso e exercício de funções públicas e/ou induzi-la a 

tomar decisões contrárias à sua vontade". As agressões podem ser físicas, 

psicológicas, econômicas, simbólicas ou sexuais (MMFDH, 2020).38 

[...] 

 Historicamente, a sociedade segrega às mulheres ao espaço doméstico, 

cuidando do lar, dos filhos e do marido. O espaço público não é um espaço para 

as mulheres. No Brasil, os homens começaram a votar em 1532, enquanto as 

 
35 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7yppzkgFlRM>. 54’00. 
36 SELIGMAN, Felipe. Cármen Lúcia e a interrupção de ministra no Supremo dos EUA. Estudo mostra que 

até advogados interrompem as ministras americanas, o que é proibido. Disponível em: 

<https://www.jota.info/justica/carmen-lucia-e-interrupcao-de-ministra-no-supremo-dos-eua-11052017>. 
37 Disponível em: <https://www.jota.info/jotinhas/carmen-lucia-eu-e-a-ministra-rosa-nao-nos-deixam-

falar-10052017>. 
38 Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/mais-mulheres-na-politica/violencia-politica>. 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/mais-mulheres-na-politica/violencia-politica
https://www.camara.leg.br/noticias/143267-conheca-a-historia-do-voto-no-brasil/
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mulheres apenas, em 1932. Na Câmara dos Deputados, e não Câmara Federal, as 

parlamentares entram pela chapelaria, nome que permanece por ser onde os 

homens parlamentares deixavam seus chapéus. Das 25 comissões permanentes 

da Câmara, apenas quatro foram, em 2019, presididas por mulheres, a da 

Mulher, a do Idoso, a da Cultura e a do Trabalho. As senadoras tiveram direito a 

um banheiro feminino no Plenário do Senado somente em 2016, 55 anos após a 

inauguração do prédio. Para as parlamentares mães, falta suporte, como berçário 

e regras regimentais relacionadas à licença maternidade. 

Há também algumas práticas invisíveis que também são violência contra 

as mulheres: 

— Violência emocional por meio de manipulação psicológica, que leva a 

mulher e todos ao redor acharem que ela enlouqueceu (gaslighting); 

— Quando o homem explica algo para a mulher coisas simples, como se 

ela não fosse capaz de compreender (mansplaining); 

— A constante interrupção, impedindo a mulher de concluir pensamento 

ou frases (manterrupting), como ocorre com a ministra Carmen Lúcia, por 

exemplo, revelando que essa prática pode acontecer na mais alta corte do país; 

— Quando um homem se apropria da ideia de uma mulher (bropriating). 

[...] 

A violência política contra as mulheres não é um problema individual, 

nem contra um partido específico. É um problema coletivo, que impacta 

diretamente na democracia brasileira e no caminhar por uma sociedade mais 

justa e mais igualitária. 39 

 

32. Ressalte-se que a AUTORA não é e jamais foi política, sendo, no entanto, 

vilipendiada moralmente por políticos na mais alta Casa de Leis do País, havendo claro 

desvio de finalidade da função legislativa-investigativa da CPI em ofensa ao disposto no 

caput do art. 37 da Constituição Federal40, que determina que os atos da administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

 

33. Percebe-se que todos esses princípios foram desrespeitados pelos 

REQUERIDOS, havendo claro desvio de finalidade na intensa publicidade nefasta com que 

 
39 GRUNEICH, Danielle e CORDEIRO, Iara. Violência política de gênero: das violências invisíveis aos 

aspectos criminais. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2020-nov-03/gruneich-cordeiro-violencia-

politica-genero>. 
40 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/membros-de-todas-as-comissoes
http://www.justicadesaia.com.br/no-tempo-do-pinel-mulher-que-queria-divorcio-era-internada-como-louca/
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2019/11/neurocientista-e-alvo-de-mansplaining-citando-artigo-que-ela-mesma-escreveu.html
https://emais.estadao.com.br/blogs/leticia-sorg/deixem-a-carmen-lucia-e-todas-as-mulheres-falar/
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/17/cultura/1563359507_711664.html
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humilharam a AUTORA, ofendendo também a democracia que norteia a Constituição 

Brasileira, e que assim foi definida por NINO, para quem “a democracia é o único sistema de 

governo que garante o debate crítico de concepções e medidas políticas, favorecendo a percepção de 

seus possíveis erros e dos interesses que podem subjazer nelas”, dando-lhe um colorido 

deliberativo.41 

 

34. Já CREPALDI, MINHARRO, LEITE, PERREGIL, e FELICIANO explicam que a 

tolerância com a violência não física, também chamada de “violência invisível” contra a 

mulher proporciona o aumento da violência física em nossa sociedade: 

 
Violência invisível42, uma vez que a vergonha e o sentimento de culpa 

fazem-nas não apenas pouparem o agressor, deixando de denunciá-lo, como 

também as levam inclusive a esconder os fatos, protegendo-os do Estado. Isso 

tudo sem considerar as “pequenas” violências diárias, geralmente despercebidas 

ou relevadas: as falas ríspidas, as interrupções abruptas (“manterrupting”), as 

explanações infantilizadoras (“mansplaining”), as apropriações intelectuais 

(“bropriating”) e as manipulações psicológicas (“gaslighting”) que, somadas, 

negam-lhes voz e tiram-lhes a humanidade. Se você é homem, certamente vai 

identificar ocasiões em que agiu assim… E este artigo terá alcançado expressiva 

parte de sua finalidade, se conseguir levá-lo à reflexão e à “mea culpa”. 

Na verdade, é a partir das formas menos drásticas, “normalizadas” e 

disseminadas em nossas relações sociais, que a própria violência física ganha 

força e presença, quando não até uma abjeta “legitimação”, retoricamente torta, 

própria dos conceitos patriarcais que subvertem o papel da mulher em todas as 

esferas de sociabilidade, agravando inclusive os quadros de subnotificação. 43 

 

35. A situação da AUTORA, por seu absurdo se assemelha ao famoso caso 

Mariana Ferrer, que vítima de estupro, foi humilhada pelo advogado do acusado durante 

uma audiência judicial como como nos lembra CURI NETO: 

 
41 NINO, Carlos Santiago. Derecho, Moral y Política II: Fundamentos del liberalismo político, derechos 

humanos y democracia deliberativa. Compilado por Gustavo Maurino. 1ª ed., Buenos Aires: Gedisa, 2007, 

p. 187. 
42 Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2020/10/10/uma-mulher-e-morta-a-cada-nove-horas-

durante-a-pandemia-no-brasil>. 
43 CREPALDI, Daniela; MINHARRO, Eroltilde; LEITE, Fernanda; PERREGIL, Fernanda e FELICIANO, 

Guilherme Guimarães. Sororidade, integridade, dignidade: tempo de redenção. Violência física ganha 

força a partir de formas menos drásticas e ‘normalizadas’ em nossas relações sociais. Disponível em: 

<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/juizo-de-valor/sororidade-integridade-dignidade-

tempo-de-redencao-25112020>. 

https://www.brasildefato.com.br/2020/10/10/uma-mulher-e-morta-a-cada-nove-horas-durante-a-pandemia-no-brasil
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/10/uma-mulher-e-morta-a-cada-nove-horas-durante-a-pandemia-no-brasil
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Assistimos, um vídeo vazado pelo Intercept de parte de uma malfadada 

audiência criminal, no qual um indivíduo era acusado de estupro de 

vulnerável. No caso contra a influencer Mariana Ferrer. O site traz a seguinte 

manchete "Julgamento de influencer Mariana Ferrer termina com sentença 

inédita de "estupro culposo" e advogado humilhando jovem". 

Realmente os trechos gravados da audiência foram um amontoado de 

absurdos, não poderia o Estado Acusador ou Julgador permitir o tratamento 

dispensado pelo advogado a pretensa vítima. A Justiça não pode permitir ou 

se prestar a este fim. O Poder Judiciário não pode ser palco de humilhação 

contra quem quer que seja. Houve, repito, pelos trechos vazados, verdadeira 

afronta a dignidade da influencer.44 

 

36. Como já narrado, o REQUERIDO OTTO ALENCAR indagou à AUTORA se a 

mesma sabe a diferença entre vírus e protozoário. Na grade curricular brasileira, os 

protozoários são estudados no 4º ano do estudo fundamental45, fato este que por si só, 

demonstra a intenção do SEGUNDO REQUERIDO em diminuir e humilhar publicamente a 

REQUERENTE, desprestigiando seu conhecimento científico, tendo alcançado seu 

desiderato, posto que segundo o jornal O Estado de São Paulo46 de 01/06/2021, 

protozoário foi o meme do dia: 

 

 

 
44 CURI NETO, Badi. Caso Mariana Ferrer. Disponível em: 

<https://www.migalhas.com.br/depeso/336542/caso-mariana-ferrer>. 
45 Disponível em: <https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2571/protozoarios-e-enfermidades>. 
46 Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bbb-da-cpi-apelo-a-neymar-gil-da-vigor-

e-protozoario-sao-os-memes-do-dia,70003733728>. 
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37. Também assim: 

 

 
 

38. O site Antagonista de 03/06/2021 noticiou a opinião do SENADOR MARCOS 

ROGÉRIO47, testemunha presencial e ocular do ocorrido, para quem a AUTORA foi atacada 

de forma covarde: 

 

 
 

 
47 Disponível em: <https://www.oantagonista.com/brasil/marcos-rogerio-diz-que-nise-foi-atacada-de-

forma-covarde-na-cpi-da-covid/>. 
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39. O Antagonista também noticiou a já comentada reação do CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA (CFM):48 

 

 
 

40. De acordo com a empresa Similarweb, que mede a métrica de visualizações 

mensais dos websites, os sites CNN Brasil e O Antagonista, receberam, nos últimos 6 

meses, 21,41 e 15,89 milhões de visitas49: 

 

 
48 Disponível em: <https://www.oantagonista.com/brasil/presidente-do-cfm-reclama-da-forma-como-otto-

alencar-tratou-nise-ato-de-misoginia/>. 
49 Disponível em:  

<https://www.similarweb.com/website/cnnbrasil.com.br/?competitors=oantagonista.com>. 
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41. Já os sites Folha de São Paulo e Estadão possuíram respectivamente, 70,23 

e 32,44 milhões de acessos no último semestre50: 

 

 
 

42. Considerando tal métrica, somente nestes 4 sites, se percebe que conduta 

ofensiva à AUTORA repercutiu entre milhões de pessoas, gerando um efeito devastador 

para a imagem e bom nome da REQUERENTE. 

 

43. O avanço digital e tecnológico contribuiu com um fluxo incontrolável de 

informações entre os indivíduos, e isso tem aspectos positivos e negativos. A velocidade 

 
50 Disponível em: <https://www.similarweb.com/website/folha.uol.com.br/?competitors=estadao.com.br>. 
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de propagação por esses meios é inimaginável, pois é possível, em frações de segundos, 

atingir um número altíssimo de pessoas ao redor de todo o mundo, que foi o que ocorreu. 

 

44. No dizer de BASTOS:  

 

[...] a evolução tecnológica torna possível uma devassa na vida íntima das 

pessoas. [...] Nada obstante, na época atual, as teleobjetivas, assim como os 

aparelhos eletrônicos de ausculta, tornam muito facilmente devassável a vida 

íntima das pessoas. […]. Sem embargo disso, sentiu-se a necessidade de proteger 

especificamente a imagem das pessoas, a sua vida privada, a sua intimidade.51 

 

45. A forma como os REQUERIDOS trataram a AUTORA estarreceu as Senadoras 

presentes, confira-se: 

 

 
 

46. A SENADORA LEILA BARROS foi enfática nas afirmações de que a 

REQUERENTE não teve condições de responder às perguntas, tendo o SENADOR MARCOS 

ROGÉRIO afirmado que foi constrangedora, desagradável e intimidatória a abordagem à 

AUTORA, que foi maltratada, ofendida e desrespeitada pelos RÉUS.52 

 

 
51 BASTOS, Celso Ribeiro. A liberdade de expressão e comunicação social. Cadernos de Direito 

Constitucional e Ciência Política, ano 5, n. 20., p. 48, jul.-set. 1997. 
52 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=lMGPlytsqyc>. 1’35”. 
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47. A vil conduta personalíssima dos REQUERIDOS desonrou o SENADO 

FEDERAL e nos traz à lembrança o aforismo de THEODORE ROOSEVELT, 26º presidente dos 

EUA que afirmou:  

 

“Quando se faz chamada no Senado, os senadores não sabem quando 

devem responder presente ou inocente.”53 

 

48. Excelência, na quarta-feira, 04/06/2021, a Câmara dos Deputados aprovou 

o PL 741/21, que inclui no Código Penal o tipo penal de violência psicológica contra a 

mulher.54 O texto caracteriza tal tipo de violência como causar dano emocional à mulher 

"que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou 

controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões". 

 

49. De acordo com o projeto, a violência psicológica acontece por meio de 

ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, 

ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro método que cause à 

mulher prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Para esse caso, a pena será 

de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constituir crime mais grave. 

 

50. Trata-se de um desejável avanço legislativo para se equilibrar a relação de 

gênero no País, que infelizmente assiste a muitos episódios medievais, como no caso dos 

autos, onde os REQUERIDOS ignoraram o Princípio da Isonomia consagrado no caput art. 

5º da Constituição Federal, sendo fato inescondível que a AUTORA foi tratada de forma 

diferente de outros depoentes na CPI. 

 

51. Percebe-se do teor dos atos inquisitórios perpetrados pelos REQUERIDOS, 

que, esse, em tese, perpetraram o delito previsto no caput do art. 23 da Lei 13.869/2019 

(Lei de Abuso de Autoridade, que define os crimes de abuso de autoridade, cometidos 

por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de 

 
53 When they call the roll in the Senate, the Senators do not know whether to answer ‘Present’ or “Not guilty.’ 

Disponível em: <https://www.brainyquote.com/quotes/theodore_roosevelt_122699>. 
54 Disponível em: https://www.migalhas.com.br/quentes/346601/camara-aprova-inclusao-de-violencia-

psicologica-no-codigo-

penal?fbclid=IwAR2Nb5zgiPtuIY139fbn0NQjQyYOKcl8lE2uYevH7DINRg17CBjr3Oq1_NM>. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2272154
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/codigo-penal
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exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído)55, razão pela qual, requer a 

remessa dos autos à Procuradoria Geral da República para apurar a conduta dos RÉUS. 

 

 

II.D –  DO ABUSO DE DIREITO DO S RÉUS E DE SUA RESPONSABILIZAÇÃO  

 

 

52. Excelência, dispõe o art. 19 do Regimento Interno do Senado Federal56 que 

ao Senador é vedado o uso de expressões descorteses ou insultuosas, sendo caso de 

abertura de inquérito parlamentar na forma prevista no art. 25 do Regimento Interno 

daquela Casa de Leis57, e de responsabilização civil, pois parafraseando JUVENAL: Quis 

custodiet ipsos custodes? Ou em vernáculo: Quem vigia os vigilantes?  

 

53. Em seu desproporcional massacre midiático, contavam os RÉUS com a 

certeza da impunidade parlamentar. Entretanto, tal sorte não lhes assistirá, posto que 

vivemos em um Estado Democrático de Direito que tem como um de seus pilares, 

inclusive constando como princípio constitucional expresso, o direito à honra, à 

reputação e a consideração social, nos termos dos incisos V e X, do art. 5º da Carta 

Constitucional.58 

 

 
55 “Art. 23.  Inovar artificiosamente, no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de 

lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar 

criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade: 

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.” 
56 “Art. 19. Ao Senador é vedado: 

I – usar de expressões descorteses ou insultuosas.” 
57 “Art. 25. Se algum Senador praticar, dentro do edifício do Senado, ato incompatível com o decoro 

parlamentar ou com a compostura pessoal, a Mesa dele conhecerá e abrirá inquérito, submetendo o caso 

ao Plenário, que sobre ele deliberará, no prazo improrrogável de dez dias úteis.” 
58 “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, 

moral ou à imagem; [...] 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;” 
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54. Tendo em vista a dicção do art. 5º, incisos V e X, da CF, sobreveio do 

disposto nos art. 1259 e 52 do Código Civil60 que asseveram que pode-se exigir que cesse 

a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo 

de outras sanções previstas em lei, no que couber, a proteção dos direitos da 

personalidade. 

 

55. Se reconhece que as Comissões Parlamentares de Inquérito possuem 

poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, forte no art. 148 do 

Regimento Interno do Senado Federal61 e na Lei Complementar nº 105/202162, 

entretanto, isso não retira do Senador o dever de urbanidade e de tratar a todos os 

envolvidos com dignidade e respeito ao Princípio a Dignidade Humana. 

 

56. Ressalte-se que o art. 35, IV da Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN) 

impõe ao magistrado o dever de “Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e 

exatidão, as disposições legais e os atos de ofício”.  

 

57. Comentando o referido artigo – aqui aplicado analogicamente –, temos a 

lição de BALTAZAR JUNIOR: 

 

A Ética do Magistrado e a Construção do Texto Judiciário 

O inc. I do art. 35 da LOMAN impõe ao magistrado o dever de “Cumprir 

e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais 

e os atos de ofício”. É certo que os principais atos de ofício do magistrado são 

praticados sob a forma escrita, em despachos, decisões e sentenças, os quais 

devem refletir, em primeiro lugar, a independência de seu subscritor, no sentido 

de que traduzam a sua convicção a respeito das questões colocadas em juízo, 

observadas a lei e a jurisprudência. 

 
59 “Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e 

danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.” 
60 “Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.” 
61 “Art. 148. No exercício das suas atribuições, a comissão parlamentar de inquérito terá poderes de 

investigação próprios das autoridades judiciais, facultada a realização de diligências que julgar necessárias, 

podendo convocar Ministros de Estado, tomar o depoimento de qualquer autoridade, inquirir 

testemunhas, sob compromisso, ouvir indiciados, requisitar de órgão público informações ou documentos 

de qualquer natureza, bem como requerer ao Tribunal de Contas da União a realização de inspeções e 

auditorias que entender necessárias.” 
62 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp105.htm>. 



 
 
 

 
 

 
SHS – Quadra 02, Bloco J – Salas 101/102 – Bonaparte Hotel Mezanino – CEP 70322-901 – Brasília – DF – (61) 3213-2121 

 
Página 29 de 53 

O segundo ponto de relevo é a serenidade, o que se revela pelo estilo 

desapaixonado e tranqüilo, desprovido de ódios ou amores. Embora não se possa 

exigir ou esperar neutralidade judicial, o que é utópico, já que não podemos nos 

livrar de nossa formação, história de vida, convicções políticas e vivências para 

agirmos sem memória, é de se esperar do magistrado uma atitude mental de 

abertura para os argumentos das partes e de empatia para ambos os lados em 

discussão, sem idéias preconcebidas. 

A serenidade é complementada pelo dever de “tratar com urbanidade as 

partes”, sendo de lembrar que a falta de urbanidade não se dá apenas em 

manifestações orais mas também poderá ocorrer em textos escritos. O juiz é 

pago para resolver problemas e não para criá-los, devendo abster-se de ofensas, 

provocações ou demasiados adjetivos em peças processuais. Em suma, toda a 

energia empregada na atividade judicial precisa ser voltada à solução do 

problema. 

Aspecto particular da urbanidade é o respeito à diferença e à dignidade 

da pessoa humana, de modo que o texto judicial não deve adotar linguajar 

preconceituoso quanto a raça, cor, origem, nacionalidade, religião, gênero, 

deficiência, idade, estado civil, orientação sexual e, especialmente em 

processos criminais, requer-se uma redação que revele o respeito pela pessoa 

do acusado. 

Mais que isso, o texto deve ser revelador da imparcialidade (CPC, art. 125, 

II) que marca a condição do magistrado como terceiro em relação ao conflito, e 

não como ativista de uma causa, ainda que ela lhe seja simpática. 

 

58. Assim, estando os REQUERIDOS investidos com o poder investigatório 

tinham o dever de tratar a REQUERIDA com dignidade, havendo inclusive precedente da 

rigorosa Justiça do Trabalho em questão análoga: 

 

FALTA DE URBANIDADE 

Mantida pena de censura para juiz que ameaçou advogado 

Juiz não pode ser arrogante, prepotente e arbitrário. Ele exerce cargo 

público e deve tratar “com urbanidade as partes, os membros do Ministério 

Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da Justiça”. 

O entendimento é do Pleno do Tribunal Superior do Trabalho. Os 

ministros decidiram, por unanimidade, negar o recurso de um juiz trabalhista de 

primeira instância que, depois de perder o controle durante uma audiência e 

agredir verbalmente um advogado, foi alvo de processo administrativo 

disciplinar que resultou na aplicação de pena de censura. 

O processo correu em segredo de Justiça e, por isso, os nomes das partes 

não foram divulgados pelo TST. O relator, ministro Horácio de Senna Pires, 
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baseou seu voto no artigo 35, inciso IV da Lei Orgânica da Magistratura (Loman), 

que lista, entre os deveres do juiz, o de “tratar com urbanidade as partes, os 

membros do Ministério Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários 

e auxiliares da Justiça”. Para o relator, ao exercer um cargo público, “o juiz deve 

servir sem arrogância, sem prepotência e sem arbitrariedade”. 

[...] 

“A atitude, os termos e todo o contexto que exsurge das provas tanto 

materiais quanto testemunhais revelam uma conduta totalmente imprópria para 

um juiz, seja em que circunstância ou sob que condições estivesse submetido, 

pois para isso a lei lhe dá autoridade para não ser necessário e, diga-se mesmo, 

proibir-lhe de agir fora da imparcialidade e eqüidistância em relação às paixões 

que só às partes é permitido exibir e mesmo assim respeitando-se as instituições”, 

considerou o ministro. 

O relator concluiu que a pena de censura aplicada pelo TRT foi 

proporcional à falta funcional comprovada, e que a conduta do juiz tipifica nítida 

afronta ao dever de urbanidade previsto na Loman. “Urbanidade, segundo os 

melhores dicionários do idioma português, é qualidade de quem demonstra 

civilidade, afabilidade, cortesia, polidez, boas maneiras e respeito entre 

cidadãos”, afirmou. “Trata-se de qualidade que o legislador exige do juiz, no 

conjunto dos deveres éticos, indispensáveis ao desempenho da atividade 

judicante. E no particular aspecto do dever de urbanidade no trato com as partes, 

advogados, membros do Ministério Público, o juiz não pode esquecer que o cargo 

que exerce exige serenidade”.63 

 

59. Como não podia deixar de ser, o dever de urbanidade e decoro é 

expressamente previsto nos incisos VIII e X do art. 236 da Lei Complementar nº 75/1993, 

que regulamenta os deveres dos membros do Ministério Público da União.64 

 

 
63 Disponível em:  

<https://www.conjur.com.br/2007-set-11/mantida_pena_censura_juiz_ameacou_advogado>. 
64 “Art. 236. O membro do Ministério Público da União, em respeito à dignidade de suas funções e à da 

Justiça, deve observar as normas que regem o seu exercício e especialmente: 

[...] 

VIII – tratar com urbanidade as pessoas com as quais se relacione em razão do serviço; 

[...] 

X – guardar decoro pessoal.” 
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60. O Código de Ética e Disciplina da OAB (CED)65 trata do tema 

“urbanidade” de modo particular nos arts. 4466 e 4567, determinando que o advogado 

deve tratar o público, os colegas, as autoridades e os funcionários com respeito, discrição 

e independência. Ademais, asseveram que impõe-se ao advogado lhaneza e o emprego 

de linguagem escorreita e polida. 

 

61. O Código de Ética Profissional anterior, no nº V, seção III, já determinada 

que o advogado deveria manter “em todo o curso da causa, perfeita cortesia em relação 

ao colega ex-adverso, e evitará fazer-lhe alusões pessoais”. O antigo Regulamento da OAB, 

considerava, no art. 27, nº III, como infração disciplinar, “faltar, de modo inequívoco e 

injustificado, aos deveres de confraternidade com os demais colegas”. 

 

62. Ora, se magistrados, promotores de justiça e advogados têm dever de 

urbanidade e respeito ao Princípio da Dignidade Humana, o mesmo deve ser imputado 

aos RÉUS, posto que senadores não são deuses e não estão livres de obedecer a 

Constituição Federal, humilhando, por capricho próprio e machista perante toda a 

sociedade brasileira, conceituada profissional médica. 

 

63. Mutatis mutandis, o STJ possui sólido entendimento no sentido de que não 

se pode utilizar dos meios processuais de forma abusiva, como se verifica do voto da 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI, relatora nos autos do Recurso Especial nº 1.817.845-MS: 

 

É por isso que é preciso repensar o processo à luz dos mais basilares 

cânones do próprio direito, não para frustrar o regular exercício dos direitos 

fundamentais pelo litigante sério e probo, mas para refrear aqueles que abusam 

dos direitos fundamentais por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo 

ou que, em ações ou incidentes temerários, veiculem pretensões ou defesas 

frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo. 

[...] 

Estes argumentos conduzem à conclusão de que não há 

contradição inerente entre garantias processuais e ADP. Direitos 

 
65 Disponível em: <https://www.oab.org.br/content/pdf/legislacaooab/codigodeetica.pdf>. 

66 “Art. 44. Deve o advogado tratar o público, os colegas, as autoridades e os funcionários do Juízo com 

respeito, discrição e independência, exigindo igual tratamento e zelando pelas prerrogativas a que tem 

direito.” 

67 “Art. 45. Impõe-se ao advogado lhaneza, emprego de linguagem escorreita e polida, esmero e disciplina 

na execução dos serviços.” 
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garantidos podem ser usados de formas incorretas e com 

propósitos inadequados e, portanto, eles podem ser objeto de 

abuso (ver, e.g., Oteiza). Por outro lado, garantias processuais não 

protegem e não legitimam práticas abusivas. Elas visam a proteger 

direitos, não a legitimar condutas injustas e nocivas. De certo modo, 

então, o discurso concernente à interpretação e aplicação das 

garantias constitucionais e o discurso sobre o ADP pertencem a 

diferentes contextos e – ao menos teoricamente – não devem nem se 

sobrepor nem conflitar um com o outro. Por assim dizer, a garantia 

termina quando o abuso começa (e vice-versa). 

É claro, entretanto, que o relacionamento entre o ADP e as 

garantias fundamentais é multifacetado. Garantias devem prevenir 

abusos processuais, mas elas mesmas podem ser objeto de abuso: 

a afirmação de uma garantia não é suficiente, infelizmente, para 

prevenir abusos. Por outro lado, abusos devem ser prevenidos 

justamente a fim de tornar efetivas as garantias, haja vista que 

procedimentos em que ocorrem abusos não correspondem aos 

padrões de lealdade e devido processo. Assim: garantias e ADP 

não se excluem. A questão é muito mais complexa e lida com o grau 

de realização de garantias e o grau de prevenção de abusos em 

diversos sistemas legais.  

Um problema diferente diz respeito à possibilidade de o 

risco de abusos ser usado como um argumento contra o completo 

desenvolvimento das garantias constitucionais. Em alguns casos, 

isto pode representar um perigo real, mas é um problema de tática 

(se não de política). Este problema surge quando alguma pessoa 

está tentando bloquear ou limitar a realização de garantias 

constitucionais e ela está em busca de argumentos para sustentar 

tal prática. Mas se o perigo do ADP é utilizado “contra” a completa 

implementação das garantias, este é um argumento errado e ruim: 

utilizá-lo pode ser definido como um “abuso do argumento”. Uma 

análise cuidadosa das garantias e do ADP deve ajudar evitando o 

uso incorreto do perigo do ADP como um obstáculo para a 

aplicação das garantias processuais. (TARUFFO, Michele. Abuso 

de direitos processuais: padrões comparativos de lealdade 

processual (relatório geral) in Revista de Processo: RePro, vol. 34, nº 

177, São Paulo: Revista dos Tribunais, nov. 2009, p. 164/166). 

[...] 

Esse conjunto de fatos no contexto em que se desenvolveu o litígio havido 

entre as partes não deixa dúvidas, data maxima venia, de que os recorridos 

efetivamente abusaram do direito de ação e de defesa e, mais do que isso, que 
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desses abusos processuais sobrevieram danos materiais e morais que precisam 

ser reparados.  

Quanto ao dever de reparar, são de Chiovenda duas clássicas lições de que 

não se pode esquecer nesse momento: a primeira, que “a necessidade de se valer do 

processo não deve trazer dano aqueles que são forçados a agir ou defender-se em juízo”; a 

segunda, que “o processo deve dar, o quanto seja possível praticamente, a quem tem um 

direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que teria direito a conseguir”. 

[...] 

Em suma, não se pode esquecer da sábia lição de Ada Pellegrini Grinover, 

que há quase 20 anos vaticinava: “Mais do que nunca, o processo deve ser 

informado por princípios éticos. A relação jurídica processual, estabelecida entre 

as partes e o juiz, rege-se por normas jurídicas e por normas de conduta. De há 

muito, o processo deixou de ser visto como instrumento meramente técnico, para 

assumir a dimensão de instrumento ético voltado a pacificar com justiça”. 

(GRINOVER, Ada Pellegrini. Ética, abuso do processo e resistência às ordens 

judiciárias: o contempt of court in Revista de Processo: RePro, vol. 26, nº 102, São 

Paulo: Revista dos Tribunais, abr./jun. 2001, p. 219). [...] 

Forte nessas razões, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos 

recursos especiais, restabelecendo-se integralmente a sentença quanto ao 

acolhimento da pretensão indenizatória material (a ser liquidada por 

arbitramento, observados os últimos 03 anos contados retroativamente do 

ajuizamento da ação), da pretensão indenizatória de natureza moral (R$ 

100.000,00 para cada autor, contados do arbitramento) e quanto à sucumbência 

(10% sobre o valor total da condenação). 

 

64. Restou demonstrado que os REQUERIDOS abusaram de seu direito, e sua 

conduta, além de ilegal e injusta, não foi adequada ou necessária, merecendo ser coibida 

e punida severamente por este r. Juízo. 

 

65. Acerca do equilíbrio entre direitos fundamentais contrapostos, no caso, a 

imunidade parlamentar dos REQUERIDOS versus a dignidade e a honra da AUTORA, 

atingida pela conduta improba dos primeiros,  colha-se trechos da decisão do MINISTRO 

ALEXANDRE DE MORAIS, no âmbito do Inquérito 4.871-DF, que apura fake news: 

 

Em face dessas provas juntadas aos autos, imprescindíveis a realização de 

novas diligências, inclusive com afastamento excepcional de garantias 

individuais que não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da 

prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou 

diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de 
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desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. 

CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ, 24-6-1994), pois como ensinado por 

DUGUIT: 

 

“a norma de direito, por um lado, impõe a todos o respeito 

aos direitos de cada um, e em contrapartida, determina uma 

limitação sobre os direitos individuais, para assegurar a proteção 

aos direitos gerais” (Fundamentos do direito. São Paulo: Ícone Editora, 

1996, p. 11 ss). 

 

A proclamação dos direitos individuais nasceu para reduzir a ação do 

Estado aos limites impostos pela Constituição, sem, contudo desconhecer a 

obrigatoriedade das condutas individuais operarem dentro dos limites impostos pelo 

direito, conforme salientado por QUIROGA LAVIÉ (Derecho constitucional. 

Buenos Aires: Depalma, 1993. p. 123 ss). 

Os direitos e garantias individuais, consequentemente, não são 

absolutos e ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais 

direitos igualmente consagrados pela Carta Magna (Princípio da relatividade 

ou convivência das liberdades públicas) e, quando houver conflito entre dois ou 

mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do 

princípio da concordância prática ou da harmonização, de forma a coordenar e 

combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em 

relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance 

de cada qual (contradição dos princípios), sempre em busca do verdadeiro 

significado da norma e da harmonia do texto constitucional com sua finalidade 

precípua. 

 

66. Houve, portanto, verdadeiro abuso de direito por parte dos REQUERIDOS, 

que perpetraram lawfare, assim definido por CARREIRO: 

 

Lawfare está preocupado com a instrumentalização ou politicalização da lei 

para alcançar um efeito tático, operacional ou estratégico. No âmbito 

propriamente político e das leis, é uma expressão que faz referência ao fenômeno 

do uso abusivo e superficial do direito, nacional ou internacional, como forma de 

se atingirem objetivos militares, econômicos e políticos, eliminando, 

deslegitimando ou incapacitando um inimigo.  

Lawfare pode ser concebido como o termo que define o uso do Direito para 

deslegitimar ou incapacitar um inimigo. Tendo então suas características ou 

táticas já reconhecidas pela comunidade jurídica internacional, quais sejam: a) A 

manipulação do sistema legal. b) Dar aparência de legalidade para perseguições 
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políticas. c) A utilização de processos judiciais sem qualquer mérito, sem 

conteúdo, com acusações frívolas. d) Abuso do direito para danificar e para 

deslegitimar um adversário. e) Promoção de ação judicial para descredibilizar 

o oponente. f) Tentativa de influenciar a opinião pública. g) Utilização da lei 

para obter publicidade negativa ou opressiva. h) Judicialização da política: a lei 

como instrumento para conectar meios e fins políticos. i) A promoção da 

desilusão popular. j) A crítica àqueles que usam o direito internacional e os 

processos judiciais para fazer reinvindicações contra o Estado. k) A utilização do 

direito como forma de constranger e punir o adversário. l) Acusação das ações 

dos inimigos como imorais e ilegais, com o fim de frustrar objetivos contrários.  

A palavra Lawfare é a junção das palavras americanas law, que significa lei, 

e warfare, que significa conflito armado, guerra. Lawfare então faz referência ao 

uso da lei como arma de guerra.  

Assim, convidando ao exercício hermenêutico, diz ser o abuso das leis e 

dos sistemas próprios do Ordenamento jurídico com intuitos bélicos ou políticos. 

Quais sejam tais esforços de entendimentos exemplificados nos processos legais 

com violações intimidadoras, frustrantes dos empenhos dos oponentes; trazendo 

à seara jurídica um novo adjetivo: campo de batalha legal. O site 

lawfareproject.org se refere aos fins políticos do Lawfare de forma aversiva: 

Lawfare significa o uso da lei como uma arma de guerra. Denota o abuso 

das leis ocidentais e sistemas judiciais para conseguir fins militares estratégicos 

ou políticos. Lawfare é inerentemente negativa. Não é uma coisa boa. É o oposto 

da busca de justiça. É a apresentação de processos judiciais frívolos e mau uso de 

processos legais para intimidar e frustrar adversários no teatro de guerra. Lawfare 

é o novo campo de batalha legal (THE LAWFARE PROJECT, 2016).  

Ainda no sentido de arma de guerra, Susan Tiefenbrun (2010)68 define o 

fenômeno como sendo: “uma arma projetada para destruir o inimigo através do 

uso, mau uso e abuso do sistema legal e dos meios de comunicação, para 

levantar o clamor público contra aquele inimigo”. Como ressalta Dunlap Jr. 

(2001), preceptor do termo, são violações legais reais, percebidas ou até mesmo 

orquestradas e empregadas como um meio de confronto não usual. O que o 

fenômeno do lawfare faz, é destacar as percepções das limitações sob o quadro 

positivista, em abordar e contrariar objetivos. Todos os relatos contemporâneos 

do positivismo revelam hoje, um nível de espaço interpretativo, onde 

considerações sociais e políticas mais amplas podem ser infundidas na 

interpretação jurídica. O incitamento ao ódio e erro do ‘inimigo eleito’ traz 

imediata condenação daquele que ainda não foi julgado e condenado, seja ele 

 
68 TIEFENBRUN, Susan. Semiotic Denifition of Lawfare. Tradução livre. Do original: “Lawfare is a weapon 

designed to destroy the enemy by using, misusing, and abusing the legal system ant the media in order raise public 

outcry against the enemy”. 43 CASE WESTERN J. INT'L LAW 29, 2010. 
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conhecido ou desconhecido da população – população essa que muitas vezes 

traz em seu bojo a “guilhotina” e a condenação para além do que a lei diz ser 

suficiente ao crime cometido, após a sentença prolatada.69 

 

67. No dizer de MARTINS e MARTINS: 

 

O Direito jamais poderia ser utilizado para destruir ou fragilizar o 

adversário ou o inimigo eleito. Originariamente, os norte-americanos se 

afirmavam vítimas de lawfare. Criticavam o uso estratégico do Direito, 

notadamente do Direito Internacional, para deslegitimar as campanhas militares 

daquele país e de Israel. Os estadunidenses, porém, viram na guerra jurídica uma 

forte aliada na conquista de aliados geopolíticos e de mercados e passaram a 

utilizá-la com enorme desenvoltura.  

O lawfare não é tão visível quanto as guerras convencionais porque o 

inimigo é atacado justamente sob o pretexto da necessidade de se cumprir a lei e 

os procedimentos jurídicos — embora resulte na própria negação do Direito. Para 

viabilizar o lawfare, cria-se uma verdadeira campanha, com o auxílio da mídia 

e de operações psicológicas, para envolver a população e tornar aceitáveis os 

abusos que acompanham o fenômeno em busca de combater um imaginário 

mal maior. Tal como na guerra convencional, o lawfare envolve a 

implementação de táticas e estratégias. A guerra praticada com o uso das leis 

tem um custo imediato significativamente menor do que as guerras 

convencionais, mas seu poder de destruição é similar e muitas vezes superior, 

porque não está limitada a uma determinada área geográfica.70 

 

68. Ou como disse MEIRELLES, “sob pena de lesar os princípios da 

impessoalidade, finalidade e moralidade, a publicidade não poderá caracterizar 

promoção pessoal do agente público”71, que é exatamente o que aconteceu no caso 

concreto, onde os REQUERIDOS projetaram-se politicamente mediante a exploração e 

humilhação pública da AUTORA, tratando-a como verdadeira inimiga. 

 

 
69 CARREIRO, Geraldo. Considerações sobe o Instituto do Lawfare. Disponível em: 

<https://carreirog.jusbrasil.com.br/artigos/551468436/consideracoes-sobre-o-instituto-do-lawfare>. 
70 MARTINS, Cristiano Zanin e MARTINS, Valeska Teixeira. Lawfare é uma realidade mundial e sem 

ideologias. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-jan-01/zanin-valeska-martins-lawfare-

realidade-mundial>. 
71 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 27ª ed., São Paulo, 2002, 

p. 94. 

https://carreirog.jusbrasil.com.br/artigos/551468436/consideracoes-sobre-o-instituto-do-lawfare
https://www.conjur.com.br/2020-jan-01/zanin-valeska-martins-lawfare-realidade-mundial
https://www.conjur.com.br/2020-jan-01/zanin-valeska-martins-lawfare-realidade-mundial
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69. Neste sentir, são preciosas as palavras de CENEVIVA que define 

“denuncismo e declaracionismo” como sendo “toda informação transmitida à mídia por 

servidores da Administração ou do setor privado para satisfazer fins do informante, de promoção 

pessoal ou de natureza diversa, incompatível com o interesse público.” E, no tocante ao setor 

público, CENEVIVA identifica os “denuncieiros” ou “sensacionaleiros” como aqueles 

“delegados, promotores, ou procuradores, políticos (especialmente em comissões 

parlamentares de inquérito), enfim servidores de algum destaque funcional” que 

espezinham o princípio da presunção de inocência e passam para suas “interfaces 

jornalísticas”, versões e denúncias ainda que não embasadas em fatos efetivos e 

cuidadosas investigações.72 

 

70. Demonstrada, portanto, a ausência de equilíbrio na conduta dos 

REQUERIDOS e a imperiosa necessidade de serem condenados por este r. Juízo pois não 

respeitaram o fair play e a boa-fé processual, pois o lawfare não pode ser tolerado no Estado 

Democrático de Direito. 

 

 

II.E –  DO DANO MORAL INDENIZÁVEL  

 

 

71. As graves, levianas e mentirosas acusações e humilhações perpetradas 

pelos RÉUS contra a AUTORA geraram imensurável dano moral à sua imagem, situação 

donde nasce o seu direito a uma reparação pecuniária, com o escopo não só de tentar 

reparar algo irreparável, mas principalmente de coibir os REQUERIDOS na realização 

dessa maligna atitude. 

 

72. Os RÉUS, perpetradores da ofensa, atingiram diretamente a dignidade e 

decoro da AUTORA, não só no que diz respeito a seu estado pessoal, familiar, acadêmico 

e profissional, mas perante toda a sociedade brasileira e internacional. 

 

 
72 CENEVIVA, Walter. Denuncismo e Sensacionalismo”, p. 18. 
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73. Tal proteção ao direito de personalidade tem guarida nos incisos V e X, do 

art. 5º, da Constituição Federal73, que assevera ser assegurado o direito a indenização por 

dano moral por ofensa à honra e à imagem das pessoas. 

 

74. No âmbito infraconstitucional, os arts. 12 e 17 do Código Civil74 dispõem 

respectivamente que se pode exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 

personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em 

lei e que o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou 

representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção 

difamatória. 

 

75. CARLOS BITTAR ensina que: 

 

[...] qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da 

subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute 

o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais 

íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), 

ou o da própria violação da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação 

ou da consideração social.75 

 

76. No Superior Tribunal de Justiça, em voto da lavra da MINISTRA NANCY 

ANDRIGHI, foi asseverado que: 

 

“[...] a amplitude de que se utilizou o legislador, no art. 5º., inc. X da CF/88, 

deixou claro que a expressão ‘moral’, que qualifica o substantivo dano, não se 

restringe àquilo que é digno ou virtuoso de acordo com as regras de convivência 

social. É possível a concretização do dano moral, posto que a honra subjetiva 

tem termômetro próprio inerente a cada indivíduo. É o decoro, é o sentimento 

de autoestima, de avaliação própria que possuem valoração individual, não se 

podendo negar esta dor de acordo com sentimentos alheios. A alma de cada um 

 
73 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 

V - É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, 

moral ou à imagem”; [...] 

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 
74 “Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e 

danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei”. 
75 BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais, RT, 1992, p. 41. 
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tem suas fragilidades próprias. Por isso, a sábia doutrina concebeu uma divisão 

no conceito de honorabilidade: honra objetiva, a opinião moral, social, 

profissional, religiosa que os outros têm sobre aquele indivíduo, e, honra 

subjetiva, a opinião que o indivíduo tem de si próprio. Uma vez vulnerado, por 

ato ilícito alheio, o limite da valoração que exigimos de nós mesmos, surge o 

dever de compensar o sofrimento psíquico que o fato nos causar. É a norma 

jurídica incidindo sobre o acontecimento íntimo que se concretiza no mais 

recôndito da alma humana, mas o que o direito moderno sente orgulho de 

abarcar, pois somente uma compreensão madura pode ter direito reparável, com 

tamanha abstratividade”.76 

 

77. Portanto, é certo que os direitos provenientes da liberdade de expressão, de 

denúncia, de petição e de atuação parlamentar encontram limites, devendo ser 

utilizados de forma responsável, dentro da normalidade. 

 

78. Ultrapassando esses limites, além das penalidades criminais, está sujeito o 

ofensor ao disposto no art. 186 do Código Civil, cuja redação afirma que “Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

 

79. Nessa linha de raciocínio, a lei civil professa, em seu art. 927, que “aquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. E diante de tão claras 

provas, resta evidente que os RÉUS tiveram a plena intenção de causar dano à AUTORA, 

devendo, portanto, indenizá-la, segundo entendimento uníssono dos Tribunais.77 

 
76 REsp 270.730-RJ. Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. J. 19/12/2000. 
77 CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DO DIREITO 

DE PETIÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO 

PROVIDO. Embora a função pública exercida pelo recorrente esteja sujeita a incessante fiscalização social, 

em face sobretudo da natureza dos direitos individuais e coletivos tutelados pela instituição a que o mesmo 

pertence, devendo, pois, todos aqueles que exercem múnus público de tamanha importância estarem 

naturalmente preparados para o questionamento, em quaisquer esfera, da legalidade de sua conduta 

funcional, cabe ao Poder Judiciário exortar os excessos cometidos sob a denominação de exercício do 

direito de petição, punindo severamente o seu exercício irresponsável e, em consequência, permitindo à 

corporação policial o exercício de seu dever institucional sem o receio de eventuais intimidações 

infundadas. (TJ-DF, ACJ 221218820078070007 DF, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Relator Des. Romulo de Araujo Mendes, Julg: 3 de Junho de 2008, Publ: 13 de Outubro 

de 2008). 

[...] 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DENUNCIÇÃO CALUNIOSA. DANOS 

MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO ECONÔMICA 

DO OFENSOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Comprovada a prática 
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80. Percebe-se de forma cristalina a intenção dos RÉUS no exemplo abaixo, onde 

foi noticiado por veículo manauara (Amazonas Atual)78 que em depoimento à CPI da 

Covid, a médica Nise Yamaguchi afirmou que vacinação e tratamento precoce são 

estratégias diferentes, mas igualmente importantes, sendo que a fala provocou uma 

reação dura do presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), que pediu para 

quem está escutando para ‘desconsiderar o que ela está dizendo’: 

 

 
 

81. Resta evidente que os RÉUS tiveram a intenção de difamar e injuriar a 

AUTORA, perpetrando ato lesivo que afetou sua personalidade, honra, e integridade 

moral. Sendo assim, não havendo possibilidade de se voltar ao status quo ante, vez que o 

ato praticado já repercutiu e não tem como ser desfeito, a reparação, em tais casos, deve 

 
do ato ilícito, consubstanciado na denunciação caluniosa, patente o dever do ofensor em indenizar os 

danos morais decorrentes da violação da honra, reputação e consideração social das vítimas. (...) 5. Deve 

ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau, a título de danos morais, quando se apresenta em 

consonância com as circunstâncias do caso concreto e atende ao dúplice caráter da indenização. (TJ-MG, 

AC 10372140015044001 MG, 1ª Câmara Cível, Relator Des. Bitencourt Marcondes, Julg: 14 de Fevereiro de 

2017, Publ: 21 de Fevereiro de 2017). 
78 Disponível em: <https://amazonasatual.com.br/quem-esta-nos-vendo-nao-acredite-nela-diz-omar-azi-

sobre-nise-yamaguchi/>. 
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residir no pagamento de uma soma pecuniária, que possibilite à REQUERENTE uma 

satisfação compensatória do seu prejuízo, em virtude da ação ilícita dos RÉUS. 

 

 

II.F –  DA FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS  

 

 

82. CARLOS BITTAR79, ensina que o montante de dano moral deve ser estipulado 

em conformidade com a teoria do valor de desestímulo, que a doutrina e jurisprudência 

vêm propugnando, para a elisão de comportamentos lesivos à sociedade. 

 

83. A evolução da doutrina e da jurisprudência pátrias acompanham o 

entendimento internacional dos “punitive damages”, consolidando a teoria do valor do 

desestímulo, que entende que a reparação do dano moral, dependendo da capacidade 

econômica do ofensor, sirva como exemplo social, para que o causador do dano, e a 

sociedade como um todo, se abstenha de iguais práticas futuras. 

 

84. Daí o dever de se fixar o valor indenizatório de modo que não enriqueça 

indevidamente a vítima, nem, ao revés, seja tão ínfimo que deixe de refletir na economia 

do réu, de tal forma que exerça papel desestimulante para conduta idêntica quanto a fatos 

futuros. 

 

85. Conforme ensina CARLOS GONÇALVES, o dano moral: 

 

Em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo grau de 

culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau de culpa também é levado em 

consideração, juntamente com a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, 

bem como a intensidade do sofrimento acarretado à vítima. [...] Levam-se em 

conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do 

ofensor, a condição do lesado, preponderando, em nível de orientação central, a 

ideia de sancionamento ao lesado (punitive damages).80 

 

 
79 BITTAR, Carlos. Danos morais: critérios para a sua fixação. São Paulo: IOB. p. 177. 
80 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, v. IV, 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 380. 
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86. Portanto, de se concluir que, na quantificação do dano moral, deve o 

Magistrado valer-se de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se olvidando, 

contudo, de que as condenações ínfimas não possuem efeito didático algum. 

 

87. Nessa seara, podemos presumir os dissabores injustamente suportados pela 

AUTORA, in re ipsa, com a repercussão exponencial pela internet e pela TV Senado, que 

têm notório poder de divulgação, a ponto de desafiar a progressão geométrica e análise 

combinatória. 

 

88. Como bem assinala TEREZA ANCONA LOPES DE MAGALHÃES: 

 

“Para Agostinho Alvim dano, em sentido amplo, é a lesão a qualquer bem 

jurídico, e aí se inclui o dano moral, em sentido estrito é a lesão ao patrimônio, e 

patrimônio é o conjunto de relações jurídicas de uma pessoa, apreciáveis em 

dinheiro. 

Segundo Mazeud, baseando-se em Lalou, a diferença entre dano moral e 

patrimonial dever corresponder à grande divisão dos direitos em patrimoniais 

(direitos reais e pessoais) e extrapatrimoniais (direitos da personalidade e de 

família). 

Portanto, a definição de dano moral tem de ser dada sempre em 

contraposição a dano material, sendo este o que lesa bens apreciáveis 

pecuniariamente e aquele, ao contrário, o prejuízo a bens ou valores que não têm 

conteúdo econômico. 

[...] 

Ora, o dano moral é sempre consequência de uma lesão a um direito, 

qualquer que seja sua origem, patrimonial ou não. Além disso, o que deve servir 

de medida do dano não é o patrimônio; é a pessoa que tanto pode ser lesada no 

que é, quanto pode ser lesada no que tem”.81 

 

89. AGUIAR DIAS distingue os danos patrimoniais e morais afirmando que a 

distinção “ao contrário do que parece, não decorre da natureza do direito, bem ou 

interesse lesado, mas do efeito da lesão, do caráter de sua repercussão sobre o lesado”, 

anotando, ainda: 

 

“[...] que a inestimabilidade do bem lesado, se bem que, em regra, constitua 

a essência do dano moral, não é critério definitivo para a distinção, convindo, 

pois, para caracterizá-lo, compreender o dano moral em relação ao seu conteúdo, 

que invocando MINOZZI - ´... não é o dinheiro nem coisa comercialmente 

reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física 

 
81 MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopes de. Dano Estético (Responsabilidade Civil), RT, 1980, pp. 8/9. 
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ou moral, em geral uma dolorosa sensação, experimentada pela pessoa, atribuída 

à palavra dor o mais largo significado”.82 

 

90. RICARDO DE ANGEL YÁGUEZ83, por sua vez, apresentou os chamados danos 

morais como aqueles “impostos às crenças, aos sentimentos, à dignidade, à estima social 

ou à saúde física ou psíquica, em suma, aos que são denominados direitos da 

personalidade ou extrapatrimoniais”. 

 

91. Já SAVATIER84 entende por dano moral todo sofrimento que não é causado 

por uma perda pecuniária. Pode ser sofrimento físico, sendo a indenização aqui 

denominada pretium doloris. É, mais frequentemente, uma dor moral de variegada 

origem, assim o agravo à reputação, à autoridade legítima, à sua segurança e sua 

tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, etc. 

 

92. Segundo os ensinamentos de MATIELLO, ao comentar o art. 187 do Código 

Civil: 

 
"O titular do direito tem a prerrogativa de tirar dele todo o proveito normal 

que a sua condição autorizar. Isso faz com que seja facultado ao titular explorar 

de forma ampla as prerrogativas intrínsecas ao direito, exigindo respeito ao seu 

conteúdo, fazendo com que melhore, frutifique, seja alterado, conservado, etc. 

(...) O que não se admite é o uso anormal sob o prisma do âmbito jurídico 

dos demais indivíduos, ou seja, a atividade que desborda do comportamento 

comum e tolerável, partindo para a anormalidade capaz de atingir direitos 

alheios. 

(...) O abuso de direito, portanto, consiste na utilização do mesmo como 

fonte de prejuízo, transtorno ou malefício a outrem sem que o agente tenha outro 

desiderato senão o de fustigar, causar o mal ou simplesmente atuar como se 

nenhum outro direito senão o seu existisse. 

Há evidente cunho ético na norma, pois objetiva evitar que a falta de 

obstáculo normativo à conduta do titular do direito autorize-o implicitamente a 

praticar toda e qualquer forma de ato, ainda que não lhe traga proveito algum, 

ou vise unicamente a causar danos a terceiros".85 

 

 
82 DIAS, Aguiar. Da Responsabilidade Civil. Forense. Rio. Vol. II, 8ª ed., 1.987, números 226 e 227. 
83 YÁGUEZ, Ricardo de Angel. La Responsabilidad Civil, Universidad de Deusto, Bilbao, 1.988, p. 224. 
84 SAVATIER, René. Traité de la Responsabilité Civile. II, 1939, números 525 e 532. 
85 MATIELLO, Fabrício Zamprogna, Código Civil Comentado, Editora LTr, 3a. ed., pp. 148/149. 
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93. A hipótese dos autos bem se amolda à lição doutrinária, pois os 

REQUERIDOS agiram como se nenhum outro direito existisse que não o seu direito à 

liberdade de manifestação de pensamento na função parlamentar, entretanto, exerciam 

também função investigativa e não honraram com o respeito ao Princípio da Dignidade 

Humana. 

 

94. E, muito embora o art. 53 da Constituição preceitue a imunidade 

parlamentar, a mesma Carta estabelece um limite claro para referido direito, que está no 

inciso X do artigo 5º, da CF, que considera invioláveis a honra, a intimidade e a imagem 

das pessoas. Aqui está seu limite; aqui encontra barreira intransponível na manifestação 

desse direito. 

 

95. Impõe-se, pois, que a notícia seja “colocada à disposição do público com as 

cautelas e reservas que o direito individual exige. Como não se desconhece, a Carta Magna, 

ao mesmo tempo que garante a liberdade de informação, assegura o direito à imagem, à intimidade, 

à vida privada e à honra das pessoas (art. 5.º, incs. V e X). Mas essas garantias não se anulam nem 

colidem umas com as outras. Devem, em verdade, harmonizar-se. Significa que o direito de 

informar encontra limite no direito individual da pessoa à imagem, à intimidade, à honra e à vida 

privada.” (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil, RT, 6.ª ed., 2004, p. 1743. In: 

TJMS. AC 2003.013437-9. Rel. Des. Elpídio Helvécio Chaves Martins. Julgamento: 

29/06/2004). 

 

96. Não se proíbe o parlamentar de narrar os fatos para seu público, mas tem 

de respeitar sua função pública e observar os preceitos limitadores emanados da Carta 

Constitucional da República, que proíbe ofensa à honra alheia. 

 

97. Deve respeitar, outrossim, o Regimento Interno do Senado e as pessoas, 

em relação às quais não pode difamar, injuriar ou caluniar, utilizando-se das vantagens 

inerentes ao meio de comunicação. 

 

98. Com relação ao fato de que as divulgações se referiam à conduta praticada 

em exercício de função pública, devem corresponder, assim como no âmbito privado, a um 

modelo de fidelidade e integral veracidade em relação aos fatos tais como efetivamente 

ocorridos, não se revelando possível que, a pretexto de divulgar fatos que seriam de 
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interesse público, promova-se um juízo depreciativo da pessoa e que se pratique atos que 

ataquem a sua honra, como aqui ocorrido. 

 

99. Visto, portanto, que as condutas dos REQUERIDOS transbordaram do jus 

narrandi assegurado pelo art. 53 da CF para recair no animus injuriandi, proibido pelo art. 

5º, inciso X, CF, norma umbilicalmente ligada a um dos fundamentos do Estado Democrático 

de Direito, que é a dignidade da pessoa humana, tal como contido no art. 1º, III, da CF, é 

indiscutível a existência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, configurada, 

assim, a responsabilidade civil, segundo disposição expressa dos arts. 186 e 187 do 

Código Civil. 

 

100. Portanto, de se concluir que, na quantificação do dano moral, deve o 

magistrado valer-se de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ou seja, deve 

considerar não só as condições econômicas do ofensor e do ofendido, mas o grau da 

ofensa e suas consequências, para que não constitua a reparação do dano em fonte de 

enriquecimento ilícito para o ofendido, mantendo uma proporcionalidade entre causa e 

efeito. 

 

101. Não se deve perder de vista, outrossim, a função preponderante da 

reparação por dano moral, a ressarcitória, a fim de compensar a vítima pela lesão 

efetivamente sofrida, guardando com ela razoável proporcionalidade.86 

 

102. O Superior Tribunal de Justiça, em casos de danos morais por divulgação 

através da imprensa, já arbitrou indenizações por danos morais no importe de R$ 

160.000,00 (cento e sessenta mil reais)87 e até mesmo mais elevadas. Outrossim, no 

julgamento do REsp 579.157/MT, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, 

julgado em 04/12/2007, DJ 11/02/2008, p. 88, tratando especificamente do caso de um 

magistrado que foi ofendido em sua honra por notícia divulgada através de Televisão, 

em rede nacional, o dano moral, definido em segunda instância em valor maior, foi 

reduzido para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 

 

 
86 Sanseverino, Paulo de Tarso Vieira, Responsabilidade civil no código do consumidor e a defesa do 

fornecedor, São Paulo: Saraiva, p. 231. 
87 STJ. EDcl no AgRg no Ag 1258890 / SP. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI Julgado: 16/04/2013. 
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103. Em outro caso, onde uma juíza sofreu ataques de imprensa nacional, por 

conta de uma decisão proferida, o Superior Tribunal de Justiça manteve a indenização 

no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme se infere da 

seguinte ementa: 

 

"INDENIZAÇÃO.  

1) DANO MORAL. PROGRAMA DE TELEVISÃO DE GRANDE 

AUDIÊNCIA NACIONAL. DESTAQUE ENFÁTICO NEGATIVO DA PESSOA 

DE MAGISTRADA PROLATORA DE DECISÃO CRITICADA, QUE SE 

DEMONSTROU CORRETA. INTENSO PADECIMENTO MORAL, COM 

REPERCUSSÃO A TODA A FAMÍLIA. DANO MORAL CONFIGURADO. 2) 

VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO AO CASO. 3) CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA SENTENÇA, EM QUE FIXADO O 

VALOR DA INDENIZAÇÃO (SÚMULA 362/STJ). 4) JUROS MORATÓRIOS 

INCIDENTES A CONTAR DA DATA DA OFENSA MORAL. SÚMULA 54/STJ.  

5) RECURSO ESPECIAL DA APRESENTADORA E DA EMISSORA PROVIDO 

EM PARTE, APENAS QUANTO À DATA DE INÍCIO DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA (ITEM 3, SUPRA). 

1.- Configura dano moral, indenizável o destaque enfático, com forte 

conteúdo negativo, em programa de televisão de grande audiência nacional, 

provocando intenso padecimento moral, pessoal e familiares, do nome de 

magistrada prolatora de decisão criticada, que se mostrou correta em obediência 

à lei. Notícia que extrapola mera crítica a decisão judicial, relativamente à morte 

de uma jovem por ex-namorado, em liberdade provisória, seguida de suicídio 

deste, desenvolvendo, a apresentadora, exacerbada crítica, personalizada na 

magistrada, nestes termos: "Eu quero falar o nome dessa juíza para a gente 

prestar atenção". "Ela, ela, a Juíza, é (nome)". Palavras lançadas ao telespectador, 

tratando de crime gravíssimo, que causa forte comoção. Repercussão negativa 

intensa na vida da magistrada e de seus familiares. Direito de crítica, fundado na 

garantia constitucional da liberdade de Imprensa, largamente excedido, patente 

o dever de indenizar o sofrimento moral. Reconhecimento do dano moral em 

dupla conformidade na origem, pela sentença e pelo Acórdão. 

2.- Valor da indenização fixado em, R$ 150.000,00, a título de danos morais, 

que não se mostra excessivo, considerado o enorme alcance da ofensa, realizada 

em destacada emissão televisiva nacional. 

3.- A correção monetária de indenização por dano moral incide a partir da 

data do arbitramento (Súmula 362/STJ), no caso a data da sentença. 

4.- Juros moratórios, no caso de indenização por dano moral, correm a 

partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ), ou seja, da data do programa 

em que realizada a ofensa. 
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5.- Recurso Especial provido em parte, apenas quanto à data do início da 

correção monetária (nº. 3, supra)." (STJ. REsp 1403753 / SP. Ministro SIDNEI 

BENETI. Publicação: 20/03/2014). 

 

104. No caso acima indicado a ofensa se deu em programa televisivo de 

repercussão nacional, veiculado uma única vez. O Superior Tribunal de Justiça, assim, 

em se tratando de dano moral praticado contra magistrado no regular exercício de suas 

funções, tem fixado indenização por danos morais entre R$ 150.000,00 e R$ 250.000,00, ao 

menos, estabelecendo uma média de aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais). 

 

105. Em outro caso, o STJ, ao julgar o AgRg no REsp 977.145-PE, negou 

seguimento ao recurso especial interposto pela Editora Confiança Ltda. contra acórdão88 

que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em valor equivalente a 

500 (quinhentos) salários-mínimos, confira-se o voto do Ministro Relator: 

 

 “VOTO O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

(RELATOR):  

 
88 AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 977.145 - PE (2007/0181525-3) RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA AGRAVANTE: EDITORA CONFIANÇA LTDA ADVOGADOS: ARISTÓTELES DE 

QUEIROZ CÂMARA E OUTRO(S) MÔNICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVÃO VIRGÍNIA VERIDIANA 

BARBOSA GARCIA AGRAVADO: ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO FILHO ADVOGADO: DJAIR 

PEDROSA DE ALBUQUERQUE FILHO E OUTRO(S) EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ.  

1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise 

dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.  

2. A revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas 

instâncias locais for exorbitante ou ínfimo a ponto de maltratar o art. 159 do Código Civil de 1916. Fora 

essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso. 

3. Agravo regimental desprovido.  

ACÓRDÃO  

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da 

Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Honildo Amaral de Mello Castro 

(Desembargador convocado do TJ/AP) e Fernando Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Aldir Passarinho Junior e Luis Felipe Salomão. Brasília, 15 de 

dezembro de 2009(data de julgamento)  

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Relator. 
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 A irresignação não merece prosperar, devendo a decisão agravada ser 

mantida por seus próprios fundamentos, nos seguintes termos:  

 

" Trata-se de recurso especial fundado no art. 105, inciso III, alínea 

'a', da Carta Magna, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça 

do Estado de Pernambuco que, corroborando os termos da decisão 

de primeiro grau apelada, condenou a empresa recorrente ao 

pagamento de indenização por danos morais, fixada no equivalente 

a 500 salários mínimos, em decorrência de publicação tida como 

ofensiva à honra e imagem do autor, ora recorrido.  

 

 Eis os termos da redação conferida à ementa do julgado, in verbis: 

 

 'AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – IMPRENSA – 

CABIMENTO. Preliminar de cerceamento de defesa em razão do 

julgamento antecipado da lide. Não constitui cerceamento de defesa 

o julgamento antecipado quando não há necessidade de produção 

de prova em audiência para apreciação da matéria de mérito. De 

modo uniforme, foi desacolhida a preliminar. No mérito, 

comprovada a ofensa à honra e à imagem do autor, é devida a 

indenização por danos morais, devendo ser proporcional à condição 

sócio-econômica das partes, servindo também para coibir a 

reiteração da conduta ilícita. À unanimidade de votos, negou-se 

provimento ao apelo" (fl. 406). 

 

 Alega a recorrente, em preliminar, violação do art. 535, inciso II, do CPC, 

por não ter o Tribunal de origem deixado de reconhecer omissões suscitadas por 

meio de embargos declaratórios, envolvendo a aplicação dos art. 159 do CC/1916 

e 186 e 927 do CC vigente. No mérito, aduz que o acórdão negou vigência ao art. 

159 do Código Civil de 1916, bem como aos arts. 186 e 927 do Código Civil em 

vigor, 'ao fixar indenização por danos morais, em valor manifestamente 

excessivo '.  

 Contra-razões apresentadas às fls. 472/480. Admitido o recurso na origem 

(fls. 486/487), ascenderam os autos ao STJ.  

 É o relatório. Decido.  

 [...] 

 Quanto à questão de fundo, melhor sorte não colhe o apelo.  

 A jurisprudência do STJ tem-se posicionado no sentido de que o quantum 

arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de 

maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, oscilando de 

acordo com os contornos fáticos e circunstanciais da demanda. 
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 A questão foi abordada de modo irretocável pelo Ministro Ruy Rosado de 

Aguiar em voto-vogal proferido no REsp n. 269.407/RJ, ocasião em que assim se 

manifestou, in verbis:  

 

 '(...) a intervenção do Superior Tribunal de Justiça há de se dar 

quando há o abuso, o absurdo: indenizações de um milhão, de dois 

milhões, de cinco milhões, como temos visto; não é o caso. Aqui, 

ficaríamos entre quinhentos, trezentos e cinqüenta, duzentos, 

duzentos e cinqüenta, cem reais a mais, cem salários a menos. Não 

é, portanto, um caso de abuso na fixação, é uma discrepância na 

avaliação. Temos que ponderar até que ponto o Superior Tribunal 

de Justiça deve interferir na fixação de um valor de dano moral, que 

é matéria de fato, para fazer uma composição mais ou menos 

adequada. Não sendo abusiva ou iníqua a opção do tribunal local, 

não se justificaria a intervenção deste Tribunal'.  

 

 Tem-se, pois, nesse contexto, que eventual intervenção da Corte Superior, 

tendente a alterar, para mais ou para menos, o montante fixado pelas instâncias 

ordinárias a título de danos morais somente se justifica quando irrisórios ou 

exorbitantes os valores indenizatórios, sob pena incursão na seara fático-

probatória dos autos. Tal não se dá, entretanto, no caso em exame, em que a 

condenação foi fixada dentro dos padrões de razoabilidade, compatível, 

portanto, com a lesão sofrida, não se mostrando, pois, excessiva a ponto de 

justificar a excepcional intervenção da Corte Superior. (...)” 

 

 A revisão de indenização por dano moral só é possível quando o valor 

fixado for exorbitante ou ínfimo a ponto de maltratar o art. 159 do Código Civil 

de 1916 (arts. 186 e 927 do CC/2002). Fora essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 

do STJ. A fixação da indenização por dano moral deve ser tal a intimidar novas 

condutas ofensivas, guiando-se, em cada caso, por critérios como o poder 

financeiro do ofensor e da vítima, o grau de reprovabilidade e a culpa na conduta, 

entre outros. 

 Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.  

 É como voto”. 

 

106. Destarte, requer a condenação dos REQUERIDOS por danos morais, à luz dos 

arts. 1º, III, 5º, V e X da Constituição Federal89, cumulado com os arts. 186, 187 e 927 do 

 
89 “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 
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Código Civil Brasileiro90, em valor não inferior a R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil 

reais) cada um. 

 

107. Os REQUERIDOS são Senadores da República, o primeiro engenheiro civil, o 

segundo médico, e já exerceram, respectivamente, os cargos de Governadores do 

Amazonas91 e da Bahia92, tendo, portanto, plenas condições de arcarem com o valor 

indicado, que é até módico de acordo com a extensão dos danos suportados pela 

REQUERENTE, renomadíssima profissional da medicina e que sofreu intenso dano moral. 

 

 

II.G –  DA SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS AO SENADO FEDERAL  

 

 

108. Apesar da humilhação da AUTORA ser fato notório, na forma prevista no 

art. 374, I e IV do CPC93, para se aquilatar a extensão do dano, importante se faz que o 

SENADO FEDERAL, tendo em vista o disposto nos arts. 36994, 37895 e 38096 do CPC, forneça 

as informações ora solicitadas, pois são essenciais para a comprovação da tese autoral, 

posto que somente tendo acesso integral ao vídeo Vossa Excelência poderá aquilatar a 

intensidade do abuso e a virulência a que foi submetida a REQUERENTE. 

 

 
90 “Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.'' 
91 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Omar_Aziz>. 
92 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Otto_Alencar>. 
93 “Art. 374. Não dependem de prova os fatos: 

I - notórios; 

[...] 

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.” 
94 “Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, 

ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a 

defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.” 
95 “Art. 378. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da 

verdade.” 
96 “Art. 380. Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa: 

I - informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento; 

II - exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. 

Parágrafo único. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, 

outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias.” 
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109. Assim, requer a Vossa Excelência que seja oficiado o SENADO FEDERAL para 

que apresente a este r. Juízo transcrição (notas taquigráficas) com o inteiro teor (sem 

cortes) do depoimento da AUTORA prestado na CPI DA PANDEMIA no dia 11/06/2021, bem 

como a integralidade do vídeo oficial produzido pela TV SENADO (Senado Federal Via 

N2 -A nexo II – Bloco B – Subsolo – Brasília – DF – CEP 70165-920), tendo em vista que 

no site do SENADO FEDERAL consta apenas o resumo do depoimento.97 

 

 

III  –  DO PEDIDO E DOS REQUERIMENTOS  

 

 

  Diante de todo o exposto, a AUTORA, sempre respeitosamente, requer: 

 

(i) A citação dos REQUERIDOS por carta, para, querendo, contestar a presente ação 

no prazo legal, sob pena de confissão e revelia, conforme art. 344 do Código de 

Processo Civil; 

 

(ii) Os benefícios do art. 212, § 2o, do CPC98; 

 

(iii) Seja oficiado o SENADO FEDERAL para que apresente a este r. Juízo transcrição 

(notas taquigráficas) com o inteiro teor (sem cortes) do depoimento da AUTORA 

prestado na CPI DA PANDEMIA no dia 01/06/2021, bem como a integralidade do 

vídeo produzido pela TV SENADO (Senado Federal Via N2 -A nexo II – Bloco B 

– Subsolo – Brasília – DF – CEP 70165-920); 

 

(iv) O envio dos autos à Procuradoria Geral da República para se apurar o 

cometimento, em tese, pelos REQUERIDOS de delito previsto no caput do art. 23 

da Lei 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade); 

 

 
97 Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/tv/plenario-e-comissoes/cpi-da-pandemia/2021/06/veja-

resumo-do-depoimento-de-nise-yamaguchi-na-cpi-da-pandemia>. 
98 “Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas. 

[...] 

§ 2º Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5xi
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(v) Seja decretada a prioridade legal que o caso requer por tratar de interesse de 

pessoa idosa, conforme expressamente previsto no art. 1.048, I do CPC99; e no 

caput do art. 71 da Lei nº 10.471/2003100 (Estatuto do Idoso). 

 

(vi) O julgamento de integral procedência do pedido, para condenar a cada um dos 

REQUERIDOS a indenizar a AUTORA em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil 

reais) a título de danos morais, totalizando R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 

mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença condenatória e 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês; 

 

(vii) A condenação do REQUERIDO ao pagamento das custas e despesas processuais 

e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

dado à condenação. 

 

  Requer a juntada dos inclusos documentos aos que os signatários garantem 

o seu inteiro teor e com suporte nos §§ 2º, 4º e 5º do art. 272 do CPC101, e que as publicações 

e intimações sejam feitas no nome de ambos advogados, sob pena de nulidade. 

 

  Protesta a AUTORA pela produção de todas as provas em direito admitidas, 

sem exceção de qualquer, incluindo o depoimento pessoal dos REQUERIDOS, sob pena de 

confissão, prova testemunhal, pericial e juntada de novos documentos.  

 

  Tem a AUTORA interesse na realização da audiência de conciliação e/ou 

mediação. Assim, requer seja designada e determinado aos REQUERIDOS o seu 

comparecimento à audiência sob pena de decretação de ato atentatório à dignidade da 

 
99 “Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: 

I - em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou 

portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 

7.713, de 22 de dezembro de 1988;” 
100 “Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos 

e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos, em qualquer instância.” 
101 “Art. 272.  Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela 

publicação dos atos no órgão oficial. [...] 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7713.htm#art6xiv.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7713.htm#art6xiv.
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Justiça com a aplicação de multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor dado à 

causa, com fulcro no § 8º do art. 334 do CPC102. 

 

  Por derradeiro, requer a juntada do instrumento procuratório no prazo de 

15 (quinze) dias com fulcro no art. 104 do CPC103. 

 

  Dá à causa o valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 

 

Brasília (DF), 18 de junho de 2021. 
 

 

 

 

 

RAUL CANAL    DANNY FABRÍCIO CABRAL GOMES 

OAB/DF nº 10.308   OAB/DF nº 40.070   
NiseYamaguchi 

 
102 “Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar 

do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

[...]§ 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.” 
103 “Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar 

preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. 

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a 

procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. 

§ 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, 

respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.” 




