EXCL. SR. DR. MINISTRO RELATOR ALEXANDRE DE MORAIS DO
EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

INQ. Nº: 4781/DF

ROGÉRIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA, brasileiro, deputado federal,
(...) com endereço profissional na Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 614, Praça
dos Três Poderes, Brasília – Distrito Federal, vêm, perante Vossa Excelência, por seus
advogados ao final indicados, na qualidade de terceiro interessado, com fulcro no Art. 5º,
Inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, manifestar e requerer o que se segue:

Tramita no Supremo Tribunal Federal, com relatoria de V. Excelência, inquérito
que possui como objeto as investigações de notícias fraudulentas (fake news), falsas
comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações cometidas
contra a segurança deste Egrégio Tribunal e de seus membros.1
Este peticionante, no dia 19 de junho de 2020 - com fulcro no Art. 5º, Inciso
XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal - peticionou nestes autos para informar e
requerer providências em face do então Ministro da Educação, Sr. Abraham Weintraub,
uma vez que, como investigado em dois inquéritos abertos nesta casa, corria o risco de
sair do país, o que de fato veio a se concretizar no dia seguinte, 20 de junho de 2020,
dificultando os rumos das investigações e possível aplicação de penalizações.2
Porém, para a surpresa deste manifestante, que exercia o papel de cidadão e de
Deputado Federal, recebeu em sua rede social “twitter” uma resposta da Deputada
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Federal Carla Zambelli Salgado, em que esta respondeu este peticionante com ameaças
de utilizar o chamado pela própria de “tsunami Bolsonarista” para atacar este parlamentar.

3

Vale lembrar que a Deputada é investigada nestes autos, que tem por objeto um
possível esquema que prima por disseminar, contra vários cidadãos e instituições, notícias

3

Disponível em: https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1274198436485771265. Acessado em: 22
de junho de 2020.

2 de 5

falsas por meio das redes sociais, o que coloca em risco a imagem e a segurança individual
dos atingidos, bem como vai contra o estado democrático de direito e suas instituições.
Como se extrai de informações tornadas públicas, para a potencialização dos
danos provocados pelo esquema supracitado, haveria a existência de um “gabinete do
ódio” em que, segundo a também Deputada Joice Hasselmann afirmou: "Um alvo é
escolhido. Combina-se um ataque e entram os robôs. Por isso que, em questões de
minutos - 5, 10 minutos, às vezes - a gente tem uma informação espalhada pro Brasil
inteiro".4
Posto isto, não era de se espantar que, momentos após o ataque da Deputada Carla
Zambelli ao Deputado Rogerio Correia, este passou a receber em suas redes sociais
milhares de ataques de ódio contra sua imagem, honra e segurança, o que ilustra, de forma
clara, o modus operandi do suposto esquema investigado. (Anexo 1- Prints
exemplificativos).5
Ora Excl., depois deste manifestante requerer providências legais e pertinentes em
face de membro do grupo político ao qual pertence a Deputada e os investigados no
esquema de “fake news”, esta escolheu o alvo e direcionou, desta vez publicamente, os
ataques ao parlamentar, o que ocorreu minutos após a postagem aqui debatida, fato que
tem ocorrido reiteradas vezes nos últimos meses e anos, seja contra pessoas físicas ou
instituições, inclusive contra este Relator e o Supremo Tribunal Federal.6
Vislumbra-se ainda que, além dos disparos em massa contra este parlamentar em
suas redes, que levam a crer se tratarem dos chamados “robôs”, existiram também,
simultaneamente, ameaças concretas (Anexo 2 – Ameaças na rede social Facebook).
Neste sentido, data venia, serve o presente fato para consubstanciar e elevar ainda
mais o volume de material que aponta irregularidades e ilegalidades cometidas pelo grupo
investigado, em especial, pela Deputada Carla Zambelli.
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O que se percebe Excl, é que o sentimento de impunidade e de que tudo podem
contra as instituições democráticas e a segurança dos cidadãos que vão contra as
ilegalidades deste grupo é algo tão intrínseco e natural dentro desta suposta organização
criminosa que, mesmo após diversos colegas parlamentares, dentre eles a Deputada
Natália Bonavides, se solidarizarem com este peticionante diante das ameaças recebidas,
a investigada manifestou: “Vc esticou a corda, agora aguenta”.

7

Mais uma vez a deputada normaliza e justifica a execução de crimes previstos em
nossa legislação. Ora, o que foi cometido em face deste manifestante é ilegal, é crime e,
além da necessidade de punição aos autores, não deve ser apoiado ou corroborado por
ninguém, em especial uma pessoa pública, que possui o condão de influenciar seu grupo
de seguidores.
Diante das ameaças recebidas, iniciadas através da conduta da Deputada Carla
Zambelli, este manifestante já noticiou os órgãos de investigação competentes, bem
como, assim como faz nestes autos, juntará o presente material na CPMI das Fake News
e representará no Conselho de Ética da Câmara Federal.
Posto isto, requer a juntada do material anexo, para que sirva, juntamente com as
diligências já realizadas, de comprovação da existência, autoria e materialidade do
esquema de divulgação de ‘fake news’ ora investigado, bem como demonstra, mais uma
vez e de forma clara, o modus operandi dos investigados.
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Por fim, requer a juntada posterior de procuração, nos termos do art. 104 do
CPC/15,
Nestes termos,
Pede e espera deferimento.

Brasília, 22 de junho de 2020.

ROGÉRIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA
PT/MG

TIAGO DAYRELL DE LIMA LISBOA BAPTISTA
OAB/MG 142.883

ARNALDO HONORATO LOURENÇO
OAB/MG 172.880
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