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DECISÃO

Trata-se de manifestação da Procuradoria-Geral da República, por
meio da qual requer (a) a decretação da prisão preventiva do sujeito
identificado como Cássio Rodrigues Costa Souza, com supedâneo no art. 312 do
CPP, para garantia da ordem pública, diante no nítido perigo advindo do seu
estado de liberdade; e (b) o imediato encaminhamento dos autos à autoridade
policial, para que, em acréscimo, proceda às diligências que julgar pertinentes,
inclusive a precisa qualificação do autor das mensagens em referência.
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Argumenta a PGR que “a prisão preventiva do autor, no presente
momento, revela-se necessária, imprescindível e incontinente, como única medida
processualmente adequada, à garantia da ordem pública e salvaguarda à
integridade física de Vossa Excelência”.
É o relatório. Decido.
O presente Inquérito foi instaurado a pedido da Procuradoria-Geral
da República em face do Deputado Federal Otoni Moura de Paulo Júnior,
Marcos Antônio Pereira Gomes (‘‘Zé Trovão”), Sérgio Bavini (cujo nome
artístico é Sérgio Reis), Eduardo Oliveira Araújo, Wellington Macedo de
Souza, Antônio Galvan, Alexandre Urbano Raitz Petersen, Turíbio Torres,
Juliano da Silva Martins e Bruno Henrique Semczeszm, para apurar a
convocação da população, por meio das redes sociais, a praticar atos
criminosos e violentos de protesto, às vésperas do feriado de 7/9/2021,
durante uma suposta manifestação e greve de “caminhoneiros”.
Os elementos de informação demonstraram a atuação dos
investigados na divulgação de mensagens, agressões e ameaças contra a
Democracia, o Estado de Direito e suas Instituições, a justificar naquele
momento, a imposição de diversas medidas cautelares.
Nesse contexto, informa a Procuradoria-Geral da República que
tomou conhecimento, no dia de hoje (5/9/2021), de “fatos gravíssimos
potencialmente comprometedores da ordem pública”, em razão de mensagens
veiculadas no Twitter pelo perfil @CssioRo52058864 (Cássio Rodrigues
Costa Souza), do seguinte teor:
“Agora acabou, Alexandre Imoral, o Carecados do STF
mandou prender o Líder dos Caminhoneiros, ‘Ze Trovao’,
acabou a paz, Morte ao Careca do STF e a toda sua família!”

De igual gravidade, confira-se outra mensagem veiculada na noite
de ontem pelo mesmo perfil, em resposta à publicação constante do perfil
oficial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
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“Morra Careca Filha da Puta, terça-feira vamos te matar e
toda sua família seu vagabundo. Advogadinho de merda do
PCC, sou Policial Militar e nós militares te eliminaremos”

Já no dia de hoje, informa a PGR que, “em resposta a publicação
veiculada por Vossa Excelência em seu perfil oficial, o autor publicou a seguinte
mensagem, de semelhante gravidade”:
“Ameaças vazias?
Saia na rua terça-feira fez se você é homem, advogadinho
de merda do PCC, advogado de cu é rola fdp, vou te dar um
tiro de 762 no seu focinho e acabar com sua família.
Morte ao Alexandre Imoral”

Após a realização de diligências foi possível identificar que o
indivíduo que publicou as mensagens supracitadas no Twitter trata-se, na
verdade, de Cássio Rodrigues Costa Souza, com provável residência no
Estado de Minas Gerais.
O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão
preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado.
A conduta do requerido, narrada pela Procuradoria-Geral da
República, revela-se ilícita e gravíssima, constituindo ameaça ilegal à
segurança dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
revestindo-se de claro intuito de, por meio de violência e grave ameça –
inclusive com ameaças de morte –, coagir e impedir o exercício da
judicatura, atentando contra a independência do Poder Judiciário, com
flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, em
patente descompasso com o postulado da liberdade de expressão, dado
que o investigado expressamente, declara o intuito de, mediante violência
e grave ameaça, forçar a destituição dos Ministros do SUPREMO
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TRIBUNAL FEDERAL.
Os fatos narrados pelo Ministério Público são conexos, de forma
inseparável, do objeto da presente investigação, eis que as ameaças que
faz o interlocutor dizem respeito às decisões proferidas neste Inq
4.879/DF, instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República. ]
Destacou o órgão ministerial que:
“As abomináveis mensagens permitem concluir no sentido
da conexão dos fatos noticiados com o Inquérito de que se
cuida, especialmente diante da expressa menção, em uma das
publicações, ao investigado conhecido por “Zé Trovão”, que
teve a prisão preventiva decretada nos autos.
O presente Inquérito foi inaugurado a pedido desta
Procuradoria-Geral da República para o fim de esclarecer a
atuação de investigados na divulgação de mensagens, agressões
e ameaças contra a Democracia, o Estado de Direito e suas
Instituições, mais precisamente no que diz respeito à
organização de atos antidemocráticos no próximo dia 7 de
setembro, sendo inequívoco o liame entre as mensagens e o
objeto da investigação”

Efetivamente, as condutas apontadas na manifestação ministerial se
revestem de agudo grau de gravidade, a revelar o extremo periculum
libertatis do requerido, tendo ele ameaçado expressamente os Ministros
desta SUPREMA CORTE, além de suas famílias, indicando que pretende
atacá-los com arma de fogo nos atos criminosos convocados para o
próximo dia 7/9/2021. No mesmo sentido se manifestou a ProcuradoriaGeral da República:
“Por outro lado, o autor das publicações, identificado
como Cássio Rodrigues Costa Souza, ao veicular dizeres como
‘acabou a paz’ e ‘morte ao careca do STF e a toda sua família’
(sic), além de outras intimidações dotadas de igual seriedade,
inclusive com citação nominal a Vossa Excelência, atua de
forma a ameaçar, de forma concreta, a ordem pública, bem
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como a integridade física de magistrado da mais alta Corte do
País, além de membros de sua família.
De acordo com o art. 312 do CPP, ‘a prisão preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública (…)
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente
de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado’.
Ora, tais mensagens, além de ultrapassarem todo e
qualquer limite que possa vir a ser conferido ao exercício
constitucional da liberdade de expressão, possuem nítidos
contornos criminosos, colocando em risco não apenas a
regularidade da atuação das instituições democráticas, em
especial o Poder Judiciário, mas também a vida de sua
excelência e familiares.
Também existem claros indícios de autoria, embora ainda
se façam necessárias maiores diligências no sentido da precisa
qualificação do agente, a serem realizadas pela autoridade
policial, o que não afasta, entretanto, a premência da medida
ora requerida.
Em relação à ameaça para a ordem pública, fácil perceber
que a tentativa de intimidação e a ameaça direta propaladas
pelo autor, de forma aberta na rede mundial de computadores,
evidencia sua induvidosa periculosidade, a justificar a
decretação da prisão preventiva.
Como agravante, o próprio autor identifica-se como
Policial Militar, agente de segurança pública, a quem caberia
zelar pela preservação da ordem social (art. 144, § 5º, do texto
constitucional), circunstância que torna ainda mais inaceitáveis
condutas dessa natureza.
Trata-se de comportamento gravíssimo, consistente na
promoção à incitação de atos violentos e na ameaça direta de
morte a integrante desse Supremo Tribunal Federal e seus
familiares, a tornar inadiável a pronta atuação das instituições
democraticamente constituídas, no intuito de restabelecer a
normalidade e a ordem social.
Em síntese, o que se nota, mais uma vez, é o emprego de
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violência psíquica de real concreção a risco de vida de pessoa,
em pseudoliberdade de expressão, cujo exercício não se
coaduna com ataques à Democracia, ao Estado de Direito e às
suas instituições, tampouco com ameaças de violência física. Tal
garantia não pode, jamais, ser utilizada como escudo para a
prática de crimes.
A prisão preventiva do autor, no presente momento,
revela-se necessária, imprescindível e incontinente, como única
medida processualmente adequada, à garantia da ordem
pública e salvaguarda à integridade física de Vossa Excelência”.

Assim, está absolutamente demonstrada a necessidade de decretação
da prisão, notadamente para a garantia da ordem pública, não sendo
vislumbradas, por ora, outras medidas aptas a cumprir sua função, como
bem salientado pela Procuradoria-Geral da República. Nesse sentido,
confiram-se os seguintes julgados: RHC 191675, Relator(a): MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, DJe de 27/4/2021; HC 137234, Relator(a): TEORI ZAVASCKI,
Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 105858, Relator(a): CÁRMEN
LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2011; HC 95172, Relator(a): ELLEN
GRACIE, Segunda Turma, DJe de 7/11/2008.
Diante de todo o exposto:
1) nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CÁSSIO RODRIGUES
DE COSTA SOUZA;
2) determino A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS EMPRESAS
RESPONSÁVEIS POR REDES SOCIAIS (Facebook, Instagram,
Twitter, Youtube, etc...) para que procedam ao bloqueio
imediato dos perfis de titularidade de Cássio Rodrigues Costa
Souza:
2.1) https://twitter.com/CssioRo52058864

Atribua-se a esta decisão força de mandado.
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Encaminhe-se à autoridade policial para cumprimento IMEDIATO.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Brasília, 5 de setembro de 2021.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente
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