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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
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INQUÉRITO N. 4.828/DF 

REQUERENTE: 

REQUERIDO: 

RELATOR: 

Sob sigilo 
Sob sigilo 
Ministro Alexandre de Moraes 

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, 

216577 /21/MPF / AJCRIM-STF /VPGR/HJ 

1. O MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL, pelo Vice-Procurador-Geral da República, 
vem à presença de Vossa Excelência para expor e requerer, ao final, o seguinte: 

-I-

2. Após o último pronunciamento da Procuradoria-Geral da República, 

Vossa Excelência levantou o sigilo das investigações e abriu vista objetivando 
manifestação complementar do titular da ação penal - a autoridade de quem partiu 
a iniciativa da abertura deste inquérito e, consequentemente, da apuração dos fatos. 

3. Àquela peça técnica do Ministério Público Federal se deu leitura midiática 
equivocada e extensa, com vigorosa propagação de percepções tão peculiares quanto 

imprecisas e dissociadas do direito e do processo penais e das balizas legais que 
limitam a pretensão persecutória do Estado contra os respectivos cidadãos. O que 
se viu a partir daquele momento foi a exploração de um emaranhado de dados que 
desviam a comunicação dialógica de uma sociedade democrática de sua senda 
habitual. 
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4. Antes de mais nada, frise,se que o Ministério Público Federal mantém,se na 
mesma posição de sempre nestes autos: (i) máximo interesse na elucidação dos fatos 
que deram causa à abertura do inquérito; (ii) cumprimento do dever constitucional 
de controle externo da atividade policial; (iii) fidelidade ao devido processo legal; (iv) 

cuidado com as garantias fundamentais e o juízo natural; e ( v) profundo 
compromisso com todas as vicissitudes e liberdades do regime democrático e com o 
sistema constitucional de controle e freios e contrapesos no exercício de quaisquer 
poderes. 

5. Na medida em que uma investigação perante a mais alta Corte do país ganha 
visibilidade plena e outros atores não processuais passam a usar das suas 
competências para atuar no caso, é mister que os atores processuais, no campo das 
suas atribuições e independência, sejam ainda mais zelosos também com a 
factualidade de suas atuações e seu extravasamento. 

6. Ab initio, portanto, cumpre destacar que tanto a Procuradoria,Geral da 
República como a Polícia Federal alcançaram as mesmas conclusões quanto às vias 
ainda abertas para a continuidade das investigações. Ou seja, o Ministério Público 

Federal e os agentes de polícia judiciária não divergem quanto ao que ainda cabe ser 
feito. 

7. Note,se, no quadro smotICo abaixo, a coincidência entre o que a Polícia 
Federal postula continuar investigando e a Procuradoria, Geral da República também. 
O titular da ação penal perante o Supremo apenas acresce a essas linhas investigativas 
a sua continuidade na Justiça Comum, ante a incompetência do Tribunal. 

BVENTO PROPOSIÇÃO DA POLICIA FBDERAL 
PROPOSIÇÃO DO MINIST8RIO 

PÚBLICO FEDERAL 

arquivamento em relação à apuração de 
organização e financiamento dos atos crimes previstos na lei de segurança 
antidemocráticos de 19 de abril e 3 de não houve proposição nacional ante a perda e o 

maio de 2020 desvanecimento de indícios não 
perseguidos no transcurso do tempo' 

distribuição de verba publicitária da 
fatos não envolvem autoridades com 

instauração de inquérito para prerrogativa de foro e já são objeto de 
Secretaria Especial de Comunicação 

aprofundamento das situações inquérito civil no primeiro grau, 
Social para administradores de canais 

noticiadas (folha 121 do relatório) cabendo ao procurador natural a 
do YouTube 

adoção de medidas no âmbito penal2 

remoção de perfis do Facebook por compartilhamento dos dados e 
fatos constituem violações a termos de 
serviço e políticas de uso de rede social, 

"comportamento inautêntico "avaliação da repercussão" dos fatos em 
sem indícios de prática de crimes de 

coordenado"' outras esferas (folha 148 do relatório) 
ação penal de iniciativa pública3 

1 Conforme parágrafos 63, 80 e 81 da Petição STF n. 58197 /2021. 
2 De acordo com os parágrafos 63, 150,151, 152 e 155, entre outros, da Petição STF n. 58197/2021. 
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recebimento de valores no exterior 
relacionados à monetização via Google instauração de inquérito próprio (folha 

da empresa Terça Livre 149, n. 1, do relatório) 

tentativa de obstrução dos trabalhos da instauração de inquérito próprio 
CPMI Fake News (folha 150, n. 2, do relatório) 

instauração de inquérito próprio 
doação de valores para Terça Livre 

(folhas 150 e 151, n. 3, do relatório) 

instauração de inquérito próprio 
transferência de recursos 

(folha 151, n. 4, do relatório) 

negociação com Pctrobras - aluguel instauração de inquérito próprio 
terreno posto de gasolina (folha 152, n. 5, do relatório) 

solicitação de vantagem indevida - instauração de inquérito próprio 
prefeito de Limeira/SP (folha 152, n. 6, do relatório) 

pagamento de caixa dois 
instauração de inquérito próprio 

(folhas 152 e 153, n. 7, do relatório) 

instauração de inquérito próprio 
(parágrafo 166, terceiro item, da 

Petição STF n. 58197 /2021) 

instauração de inquérito próprio 
(parágrafo 166, terceiro item, da 

Petição STF n. 58197 /2021) 

instauração de inquérito próprio 
(parágrafo 166, terceiro item, da 

Petição STF n. 58197 /2021) 

instauração de inquérito próprio 
(parágrafo 166, terceiro item, da 

Petição STF n. 58197 /2021) 

instauração de inquérito próprio 
(parágrafo 166, terce.iro icem, da 

Petição STF n. 58197 /2021) 

instauração de inquérito próprio 
(parágrafo 166, terceiro icem, da 

Petição STF n. 58197 /2021) 

instauração de inquérito próprio 
(por erro material deixou de constar 
no parágrafo 166, terceiro item, da 

Petição STF n. 58197 / 2021) 

8. O órgão age desse modo em respeito ao devido processo legal, repise-se. A 
decisão de promover o arquivamento de parte do inquérito ampara-se na certeza de 
que não se pode prolongar investigações sabidamente infrutíferas, apenas por 
motivações como a de que, talvez, em algum momento indefinido no tempo possam 

vir a surgir indícios contra os investigados, ou, ainda, como forma de se evitar que 
esses mesmos agentes voltem a delinquir. O processo penal em um Estado 
Democrático de Direito não pode servir a tais causas. 

9. Repete-se, o mesmo Ministério Público Federal que abriu as investigações 
insiste na sua continuidade viável nos foros competentes, ao mesmo tempo que 
consigna que as linhas investigativas que a autoridade policial propôs aprofundar e 
que foram repetidas à exaustão por parte da imprensa, já se encontram em 
andamento no primeiro grau de jurisdição, que é o foro próprio para terem sequência. 

10. Em segundo lugar, importa registrar nestes autos algumas considerações 
acerca do tempo consumido do Parquet para a análise minuciosa de mais de 
cinquenta volumes do inquérito, incluindo a checagem de todas as diligências que 
foram feitas e das que não foram feitas, as asserções possíveis das providências 
efetivadas, a satisfatoriedade e completude das medidas e os álibis dos investigados 
não infirmados. 

3 Segundo parágrafos 64, 67 e 163 da Petição STF n. 58197 /2021. 
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11. Como é sabido, esta investigação correu na Polícia Federal por meio de autos 
próprios denominados "registros especiais': não dependentes das vias físicas e 
eletrônicas em poder do Ministério Público Federal e do Supremo Tribunal Federal. 
Enquanto o primeiro esteve debruçado na auditagem do inquérito, nada esteve 
impedido ou impossibilitado de ser realizado pela autoridade policial que funcionou 
no caso, como sempre. 

12. O envio do relatório ao Supremo às vésperas do recesso forense de dezembro 
e para o Ministério Público Federal durante regime de plantão no mês de janeiro 4, 
não interferiu no profissionalismo com que o órgão se debruçou sobre os autos, 
tentando encontrar algum meio de fazer avançar as investigações e atingir o objetivo 
primeiro do inquérito, qual seja: apurar se se formara uma organização criminosa 

com o propósito de orquestrar a realização de atos antidemocráticos e de financiá,los, 
muito embora no início de 2020, é bom que se diga, dados que já haviam sido 
acessados e amplamente noticiados pela mídia, indicavam possibilidades modestas 
para prosseguimento da investigação, realidade com a qual de fato se confrontou. 

13. Não conseguindo avançar e sempre considerando os elementos reunidos e 
apresentados pela autoridade policial, coube à Procuradoria,Geral da República 
apontar as razões para a dimensão dos resultados e aderir às vias remanescentes 
apontadas pela Polícia Federal. A reação racional e zelosa do Parquet resultou, a 
título exemplificativo, na totalização dos valores distribuídos pelas plataformas para 
demonstrar que há um fluxo financeiro considerável no empreendimento 
antidemocrático. 

14. O processo investigativo criminal, com devido processo legal, carece de 
elementos probatórios firmes e encadeados logicamente de onde se deduza a prática 
de crimes e sua autoria. Os caminhos do raciocínio indutivo são bem mais restritos 
aos agentes do Estado. Não há espaço para intuição ou convicções a priori em cuja 
direção se mova com potencial viés de confirmação. São os ônus de um Estado 
Democrático de Direito, autoridades não se movem sem elementos objetivos firmes e 

concatenados ou apenas calçadas em certezas pessoais. 

15. Quem, como Vossa Excelência, conhece o modo de trabalho do procurador 
natural deste caso, sabe da velocidade na atuação processual, traço aprimorado em 
anos na veloz jurisdição eleitoral, de onde também provêm pré,compreensões muito 
nítidas quanto ao poder de redes sociais e plataformas. 

4 Nos termos do are. 66, § 1°, da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979 e do are. 3° da Porcaria PGR/MPF n. 
591, de 27 de outubro de 2005. 
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16. Nenhuma incúria, máximo zelo. Trilhar o caminho fácil da prorrogação 
automática teria sido menos trabalhoso e traumático, mas, ao mesmo tempo, 
representaria uma profunda violação do dever de zelar pelo devido processo legal. 
Investigações servem para se chegar a resultados úteis e factíveis, não para se investir 
em esperanças ou se promoverem aventuras especulativas denominadas fishing 
expeditions. 

17. Não se pode perder de vista que o alvo desse inquérito jamais foi a atividade 
política, suas idiossincrasias e respectivas disputas. A abertura do expediente partiu 
da constatação de que mobilizações de massa se apresentaram na frente de quartéis, 
em 19 de abril de 2020, em várias cidades ao mesmo tempo para incitar as Forças 
Armadas a intervir na ordem política constituída, a partir da criação, inclusive mas 
não somente por redes sociais, de animosidade entre elas e as instituições. 

18. Descabe, por essa razão, referir-se a essa providência como criminalização de 

expressão ou manifestação5, pura e simples, qual polícia política em sociedade não
democrática. O foco sempre foi constatar a existência, ou não, de uma organização 
estruturada e delinquente, que poderia ter o objetivo de mudar o regime vigente ou o 
Estado de Direito. 

19. Para que fosse possível confirmar a hipótese, a investigação deveria partir das 
pequenas lideranças e organizadores visíveis, trilhar o fluxo dos recursos financeiros e 
comunicações e ascender até a confirmação de um núcleo duro que teria atiçado 

populares, aparentemente de forma deliberada, a provocar explicitamente as Forças 
Armadas. 

20. A liberdade máxima garantida às autoridades policiais para esta investigação 
não levou, entretanto, à construção de um mosaico com as peças obtidas, e nem 
mesmo à obtenção das peças buscadas. O tempo, por seu lado, fez com que caminhos 
que poderiam ser trilhados se desfizessem, e a chance de obtenção de provas aptas 
diminuísse drasticamente. O projeto de investigar a existência, ou não, de um 
grupamento criminoso que concatenou manifestações de massa para incitar os 

militares não frutificou. 

5 Cf. a esse respeito, o seguinte trecho da decisão monocrática proferida em 7 de maio de 2020, por meio da qual o ministro 
Celso de Mello assegurou, ao apreciar a Medida Cautelar na Petição n. 8.830/DF, a realização de carreatas e de protestos 
contra a instituição que ele próprio integrava: "O acolhimento de tal postulação desrespeitaria ( ... ] a liberdade de reunião, 
que destina-se a proteger qualquer pessoa cujas opiniões possam, até mesmo, confütar com as concepções prevalecentes, em 
determinado momento histórico, no meio social, impedindo que incida sobre ela, por conta e efeito de suas convicções, não 
obstante minoritárias ou absurdas, qualquer tipo de restrição de índole política ou de natureza jurídica, pois todos hão de 
ser igualmente livres para exprimir ideias, ainda que estas possam insurgir-se ou revelar-se em desconformidade frontal 
com a linha de pensamento dominante no âmbito da coletividade:• 
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21. A complacência das redes sociais e das plataformas de internet foi 
preponderante para esse desfecho. Por meio das bolhas que nelas se formam, reúnem
se pessoas e se alinham ideias e comportamentos com muita eficiência, sem que haja 
uma atuação responsável dos provedores para coibir ou acompanhar sua danosa 
propagação. É certo que as manifestações realizadas podem, sim, ser fruto do 
funcionamento orgânico das redes sociais, capazes, por exemplo, de alinhar 
comportamentos de milhares de pessoas, em processos de auto-organização. Isso não 
foi infirmado pela investigação. 

22. Frustrou-se, portanto, a apuração da responsabilidade quanto ao uso de 
algoritmos que atiçariam nichos virtuais, por meio da polarização, a urdirem 
estratégias racionais voltadas à consecução de um levante militar, a partir da criação 
de uma cultura antidemocrática. Trata-se de um empreendimento próspero, co
gerido por indivíduos que se valem das plataformas sócias para qualquer sorte de 
propósito que implique a maximização das visualizações e, consequentemente, dos 
lucros nelas auferidos. 

23. Os provedores de conexão à internet e de aplicações de internet, desde suas 
matrizes no exterior, professam uma defesa anômica da liberdade de expressão que se 
confunde com o próprio funcionamento das empresas. Assim, em um espaço que não 
está sujeito a praticamente nenhum constrangimento ou submissão vinda do mundo 
exterior, as novas mídias oferecem resistência a fornecimento de dados, ao mesmo 
tempo em excluem autonomamente de suas bases, a partir de critérios estabelecidos 

por elas mesmas, os usuários que não seguem os termos de serviço e políticas que 
regem sua relação. Tudo isso à margem do Estado. 

24. A existência de "contas inautênticas': portanto, não é, em si, tema criminal. 
Tampouco dos expurgos se pode inferir participação na estruturação dos atos de 19 
de abril e 3 de maio, nem a existência de uma associação para o fim de praticar 
delitos. Importante mencionar, ademais, que o teor das postagens feitas por meio 
destas contas inautênticas nem mesmo foi recolhido para o conjunto probatório do 

inquérito ora analisado. 

25. Dito com outras palavras, os fatos que constituem o objeto da apuração 
interna conduzida por pesquisadores do think tank Adantic Council e que foi 
posteriormente inserida pela autoridade policial como "hipótese criminal" sob o 

pretexto de reformular, pela segunda vez, uma das linhas investigativas originalmente 
traçadas pela Procuradoria-Geral da República não tiveram demonstrada qualquer 
relação com os "atos antidemocráticos" ocorridos a frente de quartéis no primeiro 
semestre do ano passado. 
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26. Portanto, longe de ignorar os acontecimentos, cuida~se aqui de conferir a 
cada um deles, bem como aos respectivos envolvidos, o tratamento adequado e 
proporcional. Daí a importância de se deixar claro que, apesar do enorme apelo 
midiático, os possíveis episódios de desinformação que podem ter culminado com a 
remoção de contas inautênticas pelo Facebook não tipilicam, de acordo com a 

legislação brasileira, crimes que comportem ação pública que se deva proceder por 
iniciativa do Ministério Público. 

27. E se em dado momento o Ministério Público Federal se posicionou contra o 
"aprofundamento" dos fatos que a Polícia Federal nomeou como "hipótese criminal r: 
foi porque a pretensão visava tão somente sondar se agentes públicos e sócios
administradores de agências de publicidade estavam envolvidos em supostas 
irregularidades que não guardavam, em princípio, qualquer correlação com a 

organização ou o financiamento dos atos de 19 de abril e 3 de maio de 2020, o que foi 
explicado nesses termos pela Procuradoria-Geral da República na Petição STF nº 
0069929 /2020"6

: 

( ... ] as diligências policiais representadas são: ( a) substituíveis por outras menos 
invasivas e ainda não tentadas; (b) direcionam-se a fatos não consentâneos aos aqui 

investigados; ( c) não estão conectadas ao conjunto probatório já recolhido e não tratado; 
(d) afastam-se do foco da apuração sobre a existência de organização criminosa por 
detrás de atos antidemocráticos, inovando em linha investigativa sobre a possibilidade 
de financiamento público de sites cujos responsáveis são aqui investigados. 

28. Independentemente disso, a conformidade ou não dos processos de execução 
de demandas de comunicação destinados à contratação de veiculação de campanhas 
de órgãos ou entidades do Poder Executivo federal em redes sociais já era, àquele 
tempo, objeto de apuração no Inquérito Civil n. 1.16.000.001551/2020-27 junto à 
Procuradoria da República no Distrito Federal, do que tinha ciência a autoridade 

Federal. 

29. No despacho de 7 de junho de 2021, Vossa Excelência determinou que este 
órgão elucide, "de maneira direta e específica': (1) as medidas restritivas de direitos 
que pretende que sejam levantadas, (2) indicando, ainda, qual a documentação 
necessária à continuidade das investigações sugeridas pela Polícia Federal nas 
proposições constantes do campo "eventos identificados" do relatório da autoridade 
policial. 

6 Folhas 45 a 59 do RE 2020.0062243. Os grifos não constam do original. 
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. PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

30. As primeiras dizem respeito às medidas cautelares diversas impostas neste 
inquérito a Sara Fernanda Giromini, Renan de Morais Souza, Érica Viana de Souza, 
Emerson Rui Barros dos Santos, Arthur Castro e Daniel Miguel por meio da decisão 
de 24 de junho de 2020, bem como à "prisão domiciliar" efetivada na Petição n. 8961/ 
DF, em desfavor de Oswaldo Eustáquio Filho, no dia 26 de janeiro de 2021. 

31. No que diz respeito à segunda, a Procuradoria~Geral da República entende 
que os documentos abaixo, devidamente relacionados com o número de cada uma das 
sugestões feitas no relatório, devem ser encaminhados juntamente com a 
documentação pertinente à abertura dos inquéritos voltados à apuração dos fatos 
descobertos fortuitamente a partir da execução das diligências requeridas neste 
inquérito. 

32. Quanto à proposição n. 1, o órgão aponta as folhas 1 a 154 do volume 1 do 
RE 2020.012479 (relatório), as folhas 162 a 182 do volume 1 do RE 2020.012479 
(Informação Policial n. 002/2020), as folhas 661 a 801 dos volumes 3 e 4 do RE 
2020.012479 (relatórios de análise de material apreendido), as folhas 56 e 57 do 
apenso 2 do IPL 2020.0060052 (auto de apreensão), íntegra do RE 2020.0062590 
(representação), as folhas 32 e 33 do volume 1 do IPL 2020.0060052 (Termo de 
Declarações n. 0005/2020), a íntegra do RE 2020.0080734 (quebra de sigilo 
bancário), e as folhas 141 a 143 do RE 2020.0070028 (preservação dos links e 
monetização.) 7 

33. Relativamente à proposição n. 2, indica as folhas 1 a 154 do volume 1 do RE 
2020.012479 (relatório), as folhas 56 e 57 do apenso 2 do IPL 2020.0060052 (auto 
de apreensão), as folha 278 a 280 do volume 1 do IPL 2020.0060052 (Termo de 
Declarações n. 583775/2020), as folhas 342 a 344 do volume 2 do IPL 
2020.0060052 (Termo de Declarações n. 806849/2020), as folhas 9 a 29 do RE 
2020.0062590 e 162 a 182 do volume 1 do RE 2020.012479 (representação), as 
folhas 661 a 801 dos volumes 3 e 4 do RE 2020.012479 (relatório de análise de 
material apreendido), a íntegra do RE 2020.0062590 (representação), e as folhas 32 e 
33 do volume 1 do IPL 2020.0060052 (Termo de Declarações n. 0005/2020.) 

34. No que concerne à proposição n. 3, assinala as folhas 1 a 154 do volume 1 do 
RE 2020.012479 (relatório), as folhas 56 e 57 do apenso 2 do IPL 2020.0060052 
(auto de apreensão), as folhas 256 e 257 (termo de declarações) e as folhas 265 e 266 
(termo de declarações), ambas do volume 1 do IPL 2020.0060052, as folhas 9 a 29 
do RE 2020.0062590 (Informação Policial n. 002/2020), as folhas 162 a 182 do 
volume 1 do RE 2020.012479 (Informação Policial n. 002/2020), as folhas 661 a 

7 O Ministério Público Federal não encontrou no inquérito nem nos respectivos apensos eventual pronunciamento de 
Vossa Excelência sobre o pedido de cooperação internacional "formulado pela PF à Justiça canadense: nem o "pedido de 
complementação por parte do governo canadense com demanda para que o Brasil envie mais dados indicadores do 
envolvimento de Allan dos Santos nos faros indicados•; referidos nesse irem. 
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801 dos volumes 3 e 4 do RE 2020.012479 (relatório de análise de material 
apreendido), a Íntegra do RE 2020.0062590 (representação), as folhas 32 e 33 do 
volume 1 do IPL 2020.0060052 (Termo de Declarações n. 0005/2020), e a íntegra 
do RE 2020.0080734 ( quebra de sigilo bancário.) 

35. Para a instrução da proposição n. 4, devem acompanhar as folhas 1 a 154 do 
volume 1 do RE 2020.012479 (relatório), as folhas 226 a 267 do volume 1 do RE 
2020.012479 (Informação Policial n. 47 /2020), a folha 216 do apenso 2 do IPL 
2020.0060052 ( termo de apreensão), as folhas 299 a 304 do volume 2 do IPL 
2020.0060052 (Termo de Declarações n. 632778/2020), as folhas 8 a 10 do apenso 
2 do IPL 2020.0060052 (auto de apreensão), as folhas 324 a 366 do volume 2 do RE 
2020.012479 (relatório de análise de material apreendido), as folhas 357 a 360 do 
volume 2 do IPL 2020.0060052 (Termo de Declarações n. 932979/2020), a íntegra 
do RE 2020.0080734 ( quebra de sigilo bancário), a mídia da folha 363 do volume 2 
do IPL 2020.0060052, as folhas 182 a 184 (termo de declarações), as folhas 224 a 
227 (Termo de Declarações n. 490044/2020), e as folhas 278 a 280 (Termo de 
Declarações n. 583775/2020), todas do volume 1 do IPL 2020.0060052. 

36. Em relação à proposição n. 5, entende necessárias as folhas 1 a 154 do 
volume 1 do RE 2020.012479 (relatório), as folhas 162 (Termo de Apreensão n. 
0242/2020) e 163 (Termo de Apreensão n. 0161/2020), ambas do apenso 2 do IPL 
2020.0060052, as folhas 226 a 267 do volume 1 do RE 2020.012479 (Informação 
Policial n. 47 /2020), as folhas 264 a 323 do volume 2 do RE 2020.012479 (relatório 
de análise de material apreendido), e as folhas 315 a 318 do volume 2 do IPL 
2020.0060052 (Termo de Declarações n. 653621/2020.) 

37. No tocante à proposição n. 6, recomenda a extração de cópias das folhas 1 a 
154 do volume 1 do RE 2020.012479 (relatório), da folha 216 do apenso 2 do IPL 
2020.0060052 (Termo de Apreensão n. 0237 /2020), das folhas 299 a 304 do volume 
2 do IPL 2020.0060052, (Termo de Declarações n. 632778/2020), da mídia da folha 
363 do volume 2 do IPL 2020.0060052, das folhas 8 a 10 do apenso 2 do IPL 
2020.0060052 (auto de apreensão), das folhas 324 a 366 do volume 2 do RE 
2020.012479 (relatório de análise de material apreendido), e das folhas 357 a 360 do 
volume 2 do IPL 2020.0060052 (Termo de Declarações n. 932979/2020.) 

38. Por fim, ·para a instauração da investigação a que alude a proposição n. 7, 
preconiza formação de instrumento com as folhas 1 a 154 do volume 1 do RE 
2020.012479 (relatório), as folhas 8 a 10 do apenso 2 do IPL 2020.0060052 (auto de 
apreensão), as folhas 324 a 366 do volume 2 do RE 2020.012479 (relatório de 
análise de material apreendido), as folhas 357 a 360 do volume 2 do IPL 
2020.0060052 (Termo de Declarações n. 932979/2020), e a mídia da folha 363 do 
volume 2 do IPL 2020.0060052. 

HJ/ ACC - lnquérico n. 4828/DF (flsico) 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

In
q 

48
28

Em
: 1

7/
06

/2
02

1 
- 1

8:
18

:0
6



• 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

39. Esclarece que o cumprimento da tarefa acima só foi possível porque durante 
o tempo com que permaneceu com este expediente, a Procuradoria~Geral da 
República identificou e sistematizou as informações que foram inseridas pela 
autoridade policial. 

40. Destaca~se, ainda, que, nesse período, a Procuradoria~Geral da República foi 
instada por Vossa Excelência a se pronunciar, em prazos exíguos, em um número 
considerável de incidentes processuais relacionados com os eventos que circundam 
este caso8

, o que impediu o órgão de dedicar~se, sem interrupção, à conferência do 
que foi e do que deixou de ser feito pela Polícia Federal durante todo o segundo 
semestre de 2020. 

41. Feitas essas considerações, o Ministério Público Federal pleiteia sejam 
apreciados, à luz do que se expôs, os requerimentos formalizados na Petição STF n. 
58197 /2021. 

Brasília, 16 de junho de 2021. 

8 
Petição n. 8908/DF, Petição n. 8967 /DF, Petição n. 9007 / DF, Petição n. 9022/DF, Petição n. 9023, Petição n. 9024, 

Petição n. 9031, Avulso n. 48481, Petição n. 9176/DF, Petição n. 9201/DF, Petição n. 9202/DF, Petição n. 9203/DF, 
Petição n. 9204/DF, Petição n. 9205/DF, Petição n. 9206/DF, Petição n. 9295/ DF, Petição n. 9297 /DF, Petição n. 9293/ 
DF, Petição n. 9294/DF, Petição n. 9296/DF, Petição n. 9597 /DF, Petição n. 9678/DF, entre outros. 
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