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Brasil, 10 de dezembro de 2019,  

Ao  

          Ilustre Senhor Vice-Presidente da República -  

          General Hamilton Mourão 

          Em mãos 

Sr. Vice-Presidente: 

Pior do que os inimigos externos de uma Nação, são os inimigos internos, 

imprevisíveis, instalados nas próprias instituições. Seja em busca do Poder, ou em 

atendimento a interesses escusos, tais inimigos, protegidos pelas próprias instituições 

legais, têm liberdade de ação – como bem disse um dos Ministros,  em entrevista a um 

programa de TV: “após a investidura, não devemos mais satisfação a ninguém”. Prova-

se tal afirmativa pela crescente  desfaçatez, falta de pudor republicano, independente 

dos protestos da Nação que, escandalizada, assiste a cada sessão transmitida pela TV 

Justiça, tal como uma peça de Dante, o teatro dos horrores, sem contar as inúmeras 

decisões monocráticas dos ministros que parecem acreditar que já se igualam a deuses.  

A Nação Brasileira, Senhor Vice-Presidente,  corre risco de convulsão social pelo 

desmoronamento das instituições, cada vez menos críveis por parte da Sociedade que 

lhes tributa o suor de seu trabalho, tungada por violenta e extorsiva tributação, 

humilhada por uma insana burocracia, tendo sua alma educada por valores da família, 

vilipendiada pelas  teratologias que desprezam a Constituição Federal e as Leis em 

curso, sob o pretexto de “excepcionalidades” para salvar e/ou proteger implicados 

criminalmente. E é nesse sentido que nos dirigimos à sua presença.  

Antes de qualquer coisa, é imperativo registrar aqui, que não nos propomos a 

fazer ataques sem qualquer fundamento, tampouco se quer imputar atos antijurídicos 

contra os Ministros do STF de forma leviana.  A intenção aqui, no exercício pleno da 

cidadania, é demonstrar ao senhor vice-Presidente, que há indícios mais que suficientes 

a alicerçar o impulso oficial na abertura de apuração, por meio de inquérito manejado 

pela Polícia Federal com base única de proteção da Segurança Nacional Lei 7.170+1983 

c/c Art. 5º, XXXV e XXXVII da Constituição Federal. 

Ministro Dias Toffoli e Ministro Alexandre de Moraes: Inquérito nº 4.781 
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 Tal inquérito em notório abuso de autoridade não respeitou as liberdades 

constitucionais, pois qualquer inquérito deve, por lei, ter fato específico que lhe 

sirva como objeto, portanto o Ministro Toffoli desrespeitou o Código de 

Processo Penal, Art. 5º, §1º1, da mesma forma afrontou a Resolução 161/2017 

do Ministério Público, por aplicação horizontal, Art. 4º, I2. 

 Afrontou o Art. 433 do Regimento Interno do STF, pois a competência para o 

inquérito nasce de atos ou fatos ocorridos no interior das dependências sede do 

STF o que não existiu; 

 Afrontou também o art. 664 do mesmo Regimento Interno, pois Toffoli nomeou 

como Relator o Ministro Alexandre de Moraes, quando deveria, por força legal, 

ter feito tal nomeação por sorteio pelo sistema eletrônico de distribuição, entre 

outras coisas; 

 Conjuntamente a ele, o Ministro Alexandre de Moraes, por prevaricação, 

aceitando o procedimento de Toffoli é coautor dos atos ilícitos. 

 Além disso o Ministro Alexandre, em abuso de autoridade e afronta à liberdade 

de imprensa e de opinião, determinou retirada, do ar, de matérias publicadas 

pelo O Antagonista e a Revista Crusoé “O Amigo do Amigo”, fato gravíssimo, pois 

tal matéria fazia referência ao Ministro Dias Toffoli; 

 O Ministro Alexandre de Moraes determinou ainda busca e apreenções, 

bloqueio de contas em redes sociais das seguintes pessoas: O General da 

reserva Paulo Chagas, o membro da Polícia Civil de Goiás Omar Rocha 

Fagundes, Isabella Sanches de Sousa Trevisani, Carlos Antonio dos Santos, 

Erminio Aparecido Nadini, Gustavo de Carvalho e Silva e Sergio Barbosa de 

                                              

 
1 Art. 5

o
  Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: a) a narração do fato, com todas as circunstâncias; 

b) a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor 

da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer;  
2
 Art. 4º O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem crescente, renovada anualmente, devidamente 

registrada em livro próprio e autuada, contendo: I –o fundamento legal que autoriza a ação do Ministério Público e a 

descrição do fato objeto do inquérito civil; 
3
 Art. 43. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do Tribunal, o Presidente instaurará inquérito, se envolver 

autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro Ministro. 
4 Art. 66. A distribuição será feita por sorteio ou prevenção, mediante sistema informatizado, acionado automaticamente, em 

cada classe de processo. § 1º O sistema informatizado de distribuição automática e aleatória de processos é público, e seus 

dados são acessíveis aos interessados. § 2º Sorteado o Relator, ser-lhe-ão imediatamente conclusos os autos. (Incluído pela 

Emenda Regimental n. 18, de 2 de agosto de 2006) 
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Barros, tudo isso sem qualquer fundamento legal, pois o inquérito nasceu 

eivado de vícios. 

Ministro Dias Toffoli: ADC, 43, 44 e 54 

Ministro Dias Toffoli em total contrariedade aos procedimentos de Recurso 

Repetitivo e Repercussão Geral, colocou em votação pelo Pleno do STF as Ações 

Declaratórias de Inconstitucionalidades numeradas acima, o que fere de morte os 

sistemas de uniformização da jurisprudência. É que, juridicamente falando, jamais 

poderiam ter sido votadas tais ações, tendo em vista que o próprio STF já tinha fixado o 

Tema 925 que tratava da prisão após a segunda instância. 

A saber o tema foi fundamento de Denúncia protocolizada junto à Procuradoria 

Geral da República, sobre a qual não se tem notícias de andamento, mas teve como 

fundamentação legal a Repercussão Geral conferida no julgamento do HC 126.292 – 

ARE 964.246 de 11-11-2016, Tema 925 – Art. 5º, LVII e Art. 283 do CPP, Coisa Julgada 

Material e Formal, Art. 14, III da Lei 9.868/1999; Regimento Interno do STF Art. 77-b e 

Art. 193, § 3º, Art. 337 e 485 do CPC.  

Contra os Ministros Acima existem os seguintes pedidos de impeachment: 

 Petição SF (3) Dias Toffoli;  Petição SF (4) Dias Toffoli;  

 Petição SF (10) Dias Toffoli; 

 Petição SF (11) Todos os Ministros; 

 Petição SF (13) Dias Toffoli; 

 Petição SF (6) Alexandre de Moraes; 

 Petição SF (11) Todos os Ministros. 

Há notória quebra da segurança jurídica e por consequência risco à Segurança 

Nacional e o Estado Democrático de Direito, pois, os atos praticados por esses ministros 

são verdadeiro atos ditatoriais que impulsionarão, s.m.j., descrédito em todas as 

instituições brasileiras, levando a sociedade como um todo, ao caos iminente. 

Não são só estas as práticas antijurídicas praticadas por estes Ministros, outras 

tantas existem, mas servem, as mencionadas acima, para demonstrar a V. Exa. que 

esses Ministros da Suprema Corte, estão em afronta contínua à nossa Segurança 
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Nacional. 

Ministro Gilmar Mendes: 

O Ministro Gilmar Mendes, em afronta contínua à Ética, vem proferindo falas 

que extrapolam o direito de voz, a liberdade de expressão e a conduta que se espera de 

um magistrado, sobretudo de um da mais alta Corte de Justiça. É sabido que contra 

este Ministros existem vários pedidos de impeachment, que cuja fundamentação assim 

foi expressada por seus autores: 

 O Ministro Gilmar vem desrespeitando a lei, quando do julgamento de 

processos cuja suspeição é notória, Art. 145 do Código de Processo Civil5; 

  Atua com desdém à ética, infringiu e infringe cotidianamente os seguintes 

dispositivos: Art. 9, incisos 5e 7, Art. 39, incisos 2, 3, 4 e 5, da Lei 1079/19506, os 

insultos proferidos pelo Ministro às instituições, órgãos públicos, pessoas 

públicas e inclusive membro do Ministério Público, são ensejadores de expurgo 

deste Ministro daquela Corte Suprema. 

A saber Senhor Vice-Presidente, o Ministro Gilmar Mendes possui contra si os pedidos 

de impeachment: 

 Petição SF (7);  

 Petição SF (9); 

 Petição SF (11) 

 Petição SF (12) 

Consta ainda Queixa Crime contra o Ministro Gilmar Mendes como inserido no 

cometimento dos seguintes crimes: 

1. por 2 vezes, o crime de associação criminosa previsto no art. 288 do Código 

Penal; 2. por 5 vezes, o crime de corrupção passiva previsto no art. 317 do 

                                              

 
5
 Art. 145.  Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; 

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha 

reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. 
6
 Art. 9º São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração: 5 - infringir no provimento dos cargos 

públicos, as normas legais; 7 - proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decôro do cargo - Art. 39. São 

crimes de responsabilidade dos Ministros do Supremo Tribunal Federal:2 - proferir julgamento, quando, por lei, seja 

suspeito na causa
6
; 3 - exercer atividade político-partidária; 4 - ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do 

cargo; 5 - proceder de modo incompatível com a honra dignidade e decôro de suas funções 
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Código Penal; 174  

2. Aprovado na 68ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional de Justiça, do dia 

06.08.2008. DJ 18.09.2008. www.luiscarloscrema.com 85 de 89  

3. por 8 vezes, o crime de prevaricação previsto no art. 319 do Código Penal;  

4. por 8 vezes, o crime de advocacia administrativa previsto no art. 321 do 

Código Penal;  

5. por 8 vezes, o crime de fraude processual previsto no art. 347 do Código 
Penal;  

6. por 8 vezes, o crime de favorecimento pessoal previsto no art. 348 do Código 
Penal;  

7. por 5 vezes, o crime de exploração de prestígio previsto no art. 357 do Código 
Penal;  

8. os crimes contra o sistema financeiro nacional, previstos nos arts. 19, 20 e 21, 
parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986;  

9. o crime de inexistência de licitação, previsto no arts. 89, parágrafo único, da 
Lei nº 8.666/1993;  

10. por 8 vezes, o crime de abuso de autoridade previsto na letra “h” do art. 4º da 
Lei nº 4.898/1965. 

Ministro Ricardo Lewandowski: 

De forma aparentemente menos gravosa, o Ministro Lewandowski, em abuso de 

autoridade, simplesmente excluindo o direito e liberdade de expressão, quando foi 

questionado, dentro de uma avião,  por sua atuação nos julgamentos dentro do STF, 

mandou prender cidadão em pleno exercício do direito e da cidadania, tolhendo a sua 

liberdade de locomoção, determinando sua prisão logo após o desembarque da 

aeronave. 

Não parece grande fato, mas implica dizer que a Suprema Corte se tornou 

soberba e ditatorial de forma a impingir a todo o cidadão brasileiro constrangimento 

ilegal.  

O Ministro em questão simplesmente ignorando a Constituição Federal à qual 

deve respeito e guarda, atuou como verdadeiro ditador, o que implica dizer que 

desestruturou, por conta e risco próprio, a Segurança Nacional quando, por ato 
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monocrático extirpou o Estado de Direito, fato inaceitável e que se enquadra na lei de 

segurança nacional, s.m.j.. 

Com efeito, o Ministro também afrontou diretamente o Código de Ética dos 

Servidores do Supremo Tribunal  Federal, (Resolução 592/2016-STF) bem como de 

forma clara, afrontou o art. 35 incisos I, IV e VIII da Lei Complementar nº 35/19797. 

Não se resume a isso as ilicitudes praticadas pelo Ministro Lewandowski, pois o 

mesmo ainda bateu à legislação que o enquadra perfeitamente nos crimes de 

responsabilidade prescritos na Lei 1.079/50, isso pelo abuso de autoridade praticado e 

que se enquadra nos preceitos dos Artigos 3º e 4º da Lei 4.898/65, senão vejamos: 

Art. 3º Constitui crime de abuso de autoridade qualquer atentado: 
a) À liberdade de locomoção; 

Art. 4º Constitui também abuso de autoridade: 
a) ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, sem as 
formalidades ou com abuso de poder. 

São posturas que não se coadunam com o mister magistral, sobretudo os que 

devem guardar a Constituição Federal como o caso do Denunciado, que ao invés de 

assegurar a boa aplicação da lei, simplesmente a afronta diretamente. 

Outrossim, e pelo que consta, temos que Lewandowski, implementou a quebra da 

prisão em segunda instância, por decisão monocrática, logo, em desconformidade ao 

assentado no TEMA 925/STF. Tal fato se constata no julgamento de HC 164.6968 na 

seara eleitoral, onde fora concedido habeas corpus a diversos réus já condenados no 

TSE. 

Contra o Ministro Lewandowski constam os pedidos de impeachments: 

 Petição SF (2);  

 Petição SF (11) (todos os Ministros) 
 
 

                                              

 
7 Art. 35. São deveres do magistrado: - I - cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as 

disposições legais e atos de ofício; IV - tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério Público, os advogados, as 

testemunhas, os funcionários e auxiliares da justiça, e atender aos que o procurarem, a qualquer momento, quando se trate de 

providência que reclame e possibilite solução de urgência; VIII - manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. 
8
 https://www.conjur.com.br/2019-abr-19/lewandowski-contraria-tse-suspende-prisao-segundo-grau 
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Ministra Rosa Weber: 

Além de a Ministra se enquadrar perfeitamente nos crimes praticados pelo 

Ministros Toffoli e Moraes, quando do julgamento das ADC,s 43, 44 e 55, posto que, 

conhecedora dos procedimentos para o julgamento, calou-se inerte, prevaricando, 

portanto. 

Todavia, Rosa Weber cometeu, s.m.j., crime ainda muito mais horrendo, vez que, 

ao invés de apoiar investigações a respeito de fraudes nas urnas eletrônicas, ela, a 

Ministra Rosa Weber como Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, laborou 

praticamente em obstrução da justiça, senão vejamos: 

Na audiência pública do dia 27 próxima passado9 ficou constatado que as urnas 

eletrônicas mostraram defeitos e a comissão para os testes simplesmente retiraram a 

urna com defeito e colocaram outra, numa afronta a todo e qualquer sistema de testes. 

No link consta o depoimento de um especialista Sr. Amílcar Brunazo Filho que esteve 

presente nos testes e constatou o defeito, o que torna as urnas eletrônica temerária ao 

sistema de sufrágio brasileiro. 

Mas há mais, foi feita denúncia por perjúrio contra o  Secretário de Tecnologia da 

Informação do TSE Giuseppe Janino, em 2018, referente às eleições de 2014; 

O então Superintendente da Polícia Federal Rogério Galloro presidiu o inquérito; 

todavia, o TSE por ação da Ministra Rosa Weber, convidou o Sr. Rogério Galloro, para 

trabalhar em seu gabinete na função de Assessor Especial no TSE; 

Rosa Weber tinha conhecimento de que Giuseppe Janino era alvo da denúncia 

endereçada à Galloro, porém em vez de afastar o servidor e abrir uma investigação 

interna, achou por bem contratar o ex-superintendente da PF, o que levanta a hipótese 

do cooptação do agente público federal. 

Portanto entende-se que a Ministra Rosa Weber conhecendo as razões do 

inquérito, jamais poderia ter deslocado o Superintendente da PF para seu gabinete, pois 

isso, além de ter obstruído as investigações, implantou fato inusitado, vez que, 

passaram a trabalhar juntos denunciado e investigador exatamente no gabinete da 

Presidente do TSE. Se isso não é ilegal, é no mínimo imoral, o que fere o Princípio da 

                                              

 
9 https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/57586 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/57586
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moralidade nos atos praticados pelo Estado, insculpido no Art. 37 da Constituição 

Federal.  

Vale destacar que foi a Secretária de Tecnologia da Informação do TSE a 

responsável por um projeto fraudulento orçado em 2,5 bilhões de reais, que pretendia 

impor ao país a aquisição de 500 mil novas urnas eletrônicas desnecessariamente, já 

que bastaria o acoplamento de impressoras nas urnas já existentes e sob a guarda do 

TSE, fato que fora descoberto em audiência pública ocorrida na Câmara dos Deputados, 

em 30 de novembro de 2017.  

Todos os fatos são crimes praticados e, mesmo denunciados, encontram-se sem 

notícia de processamento, o que implica dizer que, há de haver outros meios para que 

tais crimes sejam punidos. 

Contra a Ministra constam os seguintes pedidos de Impedimento: 

 Petição SF (11) (todos os Ministros) 

Portanto, Senhor Vice-Presidente, a lista não se esgota, e o que se nota é que, 

ainda que se descubram erros, equívocos, ou indícios de ilícitos, ainda assim, não há 

apuração dos fatos para punição de nenhum (ir)responsável. Chegamos ao limite dos 

limites, quando percebemos que não mais adianta fazer novas denúncias formais nos 

órgãos competentes, já as fizemos e muitos as fizeram, mas não há andamento e ou 

processamento das demandas. Há uma forte impressão de que existe um conluio entre 

agentes públicos dos Três Poderes, como se fosse uma quadrilha instalada de tal forma 

que nada mais pode retirá-la de onde está, praticando crime sobre crime, destruindo os 

pilares da República, criando-se, gradativamente, as condições para uma revolta 

popular, de consequências imprevisíveis. O Brasil ensaia o retorno ao crescimento e 

seria lamentável que os inimigos do País  e da Nação, instalados nas instituições de 

instância final, protegidos por interesses cruzados no Senado da República, como  todos 

sabem, conseguissem destruir tal obra.  

Sim, Sr. Vice-Presidente, nossa preocupação é enorme porque não há mais 

confiança nos entes da Justiça, não se tem mais a quem recorrer, restando 

simplesmente uma ação diferente  a qual, à parte de críticas de setores com interesses 

escusos, teria imenso apoio popular.  

Temos esperança de que a visão de V. Exa. encontra um caminho para a aplicação 

correta e necessária da lei, haja vista que até o presente momento os órgãos 
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competentes não fizeram absolutamente nada... 

Esteja certo, Sr. Vice-Presidente, que o Povo Brasileiro, em sua absoluta maioria, 

conta com as Forças Armadas, instituição maior que o próprio Estado, instituição que 

serve ao Povo, e é por esta razão que chegamos à V. presença, com o objetivo de apoiar 

medida que levaremos à cabo junto ao STM - Superior Tribunal Militar – para que, 

dentro da Lei, suspenda os ministros citados, retirando-os de suas funções para 

investigação, acusação, julgamento e sentenciamento, substituindo-os por togados da 

magistratura – STJ e Tribunais de Justiça. É preciso dar um basta antes que seja tarde, 

antes que estes senhores destruam o pouco que restou da República – basta perguntar 

ao Povo – cujos governantes atuais se esforçam em reconstruí-la. A História mostra 

muitos fatos em que a coragem e a omissão foram suas artífices.   

Despedem-se do senhor, os brasileiros de Bem, patriotas e obreiros responsáveis 

por um Brasil que ainda no presente, possa garantir o futuro que almejamos para nós e 

nossos descendentes.    
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