
EXCELENTÍSSIMO  SENHORMINISTRO  PRESIDENTE  DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

CONSELHO ATY GUASSU GUARANI KAIOWA e CONSELHO 

DO  POVO  TERENA,  através  de  seus  representantes  e  por  seus 

advogados  ao  final  firmadosvem,respeitosamente  até  Vossa 

Excelência  oferecer  QUEIXA-CRIMEem  desfavor  dos  Deputados 

Federais LUIZ CARLOS HEINZE (PP/RS),com endereço na Praça dos 

Três  Poderes,  Câmara  dos  Deputados,  Anexo  IV  -  Gabinete  526, 

Brasília-DF  eALCEU  MOREIRA  (PMDB/RS),com  endereço 

naPraçados Três Poderes - Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 

445 - CEP: 70160-900 - Brasília – DF,e o fazem com lastrono art. 29, 

CPP e art. 5º, LIX e 102, I, b, ambos da  CF/88, pelos seguintes fatos e 

fundamentos jurídicos a seguir expostos: 

I. DOS FATOS

No dia 29 de novembro do ano de 2013 os deputados acima 

qualificados  organizaram  Audiência  Pública  na  cidade  de  Vicente 

Dutra  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  onde,  de  forma  infeliz  e 

criminosa, proferiram discursos racistas e incitaram a violência e ódio 

contra grupos minoritários.

A  audiência  tinha  como  objeto  discutir  a  temática  da 

Demarcação  de  Terras  Tradicionalmente  ocupadas  por  Povos 

Indígenas e no mesmo evento,  os  querelados proferiram discursos 

que ferem a ética parlamentar ao tempo que cometem gravesilícitos 

e, por isso, merecem ser investigados e se, ao final, ficar comprovada 

a  antiética  dos  parlamentares  e  se  os  fatos  ficarem comprovadas 

como ilícitos,  a devida responsabilização é a medida mais  correta, 

pois amparada na Lei Pátria. As provas seguem em anexo (DOC 3).

Da mesma maneira que proferiu injúrias raciais e/ou crime de 

racismo no dia 29 de novembro do ano de 2013, o Deputado Federal 
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Luiz Carlos Heinze (PP/RS), no dia 07 de dezembro de 2013, oito dias 

após  o  primeiro  discurso,  no  chamado  “Leilão  da  Resistência”, 

organizado por entidades representantes dos ruralistas do Estado do 

Mato Grosso do Sul, o parlamentar proferiu mais uma vez as mesmas 

declarações  que,  em  face  a  legislação  brasileira,  são  tidas  como 

crime, inclusive, imprescritíveis e inafiançáveis(DOC 4). 

Já existe tramitando na primeira instância do judiciário do MS 

uma  Ação  de  Obrigação  de  não  Fazer em face  às  entidades  que 

organizaram o chamado “Leilão da Resistência”, já que tinha como 

objetivo angariar fundos para financiar grupos paramilitares (Autos Nº 

0014547-14.2013.403.6000 Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul – 

Campo Grande).O leilão, em um primeiro momento, foi suspenso por 

decisão da Juíza Janete Lima Miguel  da 2ª Vara Federal  de Campo 

Grande, estado do Mato Grosso do Sul (DOC 5). 

Contudo, as instituições que organizaram o leilão, requereram 

Exceção  de  Suspeição  e  conseguiram  novo  magistrado  em  prazo 

recorde para decidir  da liminar e  este determinou a  realização do 

leilão (tudo em menos de 24 horas), contrariando a primeira decisão 

que  se  tornou,  ilegalmente,  inválida.  Mesmo  assim,  o  segundo 

magistrado acolheu o pedido das entidades ruralistas organizadoras 

do  leilão,  condicionando  que  os  recursos  arrecadados  fossem 

depositados em conta judicial (DOC 6). 

A Exceção de Suspeição foi negada à posteriori pelo TRF3, já 

que  se  percebeu  configurada  a  falta  de  amparo  legal  da 

manobra,bem  como  quedou-se  comprovada  a  ilegalidade  dos  fins 

objetivados com os recursos arrecadados, que são os mesmos fins 

almejados  nos  discursos  dos  querelados:  armar  civis  ou  contratar 

milícias armadas para atacar índios e outras minorias excluídas (DOC 

7). 

Veja  que  através  dos  discursos  dos  parlamentares,  além de 

praticarem crime de racismo, cometem também crime de incitação à 

violência  e  ódio  contra  os  povos  tradicionais,  além  de  alimentar 
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interesse civil  de supressão do Estado, através das armas  (Art.  5º, 

XVII. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de  

caráter paramilitar).

É  mais  que  notório  a  generalização  dos  discursoseivados  de 

ilicitudes e que atingem várias regiões, em especial o Sul do Brasil, 

onde os conflitos vem se acirrando e com isso, abre-se margem para 

o cometimento de crimes das mais variadas espécies,aduzindo desde 

já ser criminoso o discurso dos parlamentares querelados, durante a 

audiência realizada no Rio Grande do Sul, na cidade de Vicente Dutra 

eposteriormente repetido no Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo 

Grande,  ambos com o mesmo teor:  racismo e incitação ao ódio e 

violência contra os povos indígenas e supressão do Estado de Direito.

Chamamos especial atenção para trechos específicos das falas 

dos deputados Luiz Carlos Heinze (PP/RS) e Alceu Moreira (PMDB/RS), 

onde  são  proferidos  impropérios  absurdos  e  inaceitáveis  contra 

homossexuais,  prostitutas,  quilombolas e,  especialmente,  contra os 

povos indígenas. Passemos aos trechos das falas:

Deputado Alceu Moreira: 

01:16:22Por  último,  tenho  que  dizer 

algumas coisas que também não gostaria de 

dizer: Há algo que é menos pior que a injustiça. A 

própria baderna. A própria baderna, desordem, 

a guerra é melhor que a injustiça. A injustiça é, 

certamente,  na  fila  dos  crimes,  o  que  mais 

vilipendia uma sociedade, o que mais gasta a sua 

dignidade, o que mais tira o direito da cidadania, o 

que  mais  tolhe  a  liberdade.  Nós,  os 

parlamentares,  não vamos incitar  a  guerra, 

mas lhesdigo:se fardem de guerreiros e não 

deixem um vigarista destes dar um passo na 

sua  propriedade,  nenhum.  Nenhum.  Usem 

todo  o  tipo  de  rede,  todo  mundo  tem 
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telefone,  liguem  um  para  o  outro 

imediatamente,  reúnam  multidões  e 

expulsem  do  jeito  que  for  necessário. Até 

porque,  quando  expulsar  não  vão  expulsar 

índio  daqui,  vão  expulsar  índios  que  foram 

orientados de fora para cá.  Vão mandar eles 

embora de onde vieram, porque aqui não é a 

terra deles. Portanto, eu queria pedir para vocês: 

resistam, porque nós não estamos lutando contra 

os  índios,  estamos  lutando  contra  o  sistema 

político,  contra  o  sistema  ideológico 

fundamentalista, contra um grupo de pessoas que 

querem  instalar  um  socialismo  bolivariano  no 

Brasil. Eles sabem onde querem chegar. E pra eles 

não  tem dó,  nem piedade.  Pouco  importa  a  tua 

idade, se tu vai morrer ou não vai morrer...”. (grifos 

nossos)

Como se  observa  do  discurso  dos  parlamentares  (vídeos  em 

anexo),  o  que há,  inadvertidamente,  é  um discurso de incitação à 

violência e ódio contra os povos indígenas, desrespeitando o Estado 

Democrático de Direito através da incitação da supressão das funções 

do Estado por civis, invertendo os papéis legais, seja contra o legítimo 

processo administrativo de demarcação de terras indígenas, seja pela 

incitação  de  intervenção/violência  de  setores  da  sociedade  civil 

contra os povos tradicionais.

São discursos que evidentemente vão de encontro à Lei e por 

isso devem ser apurados os possíveis ilícitos, e consequentemente, a 

devida reparação deverá ser a medida mais adequada. 

Destaques  são  necessários  também  para  o  discurso  do 

Deputado Luiz Carlos Heinze (PP/RS), senão vejamos: 

01:44:12.  “E se nós não fizermos nada, 

se vocês ficarem de braços cruzados, o que 
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vai  acontecer?  Então,  pessoal.  O que estão 

fazendo os produtores do Pará? No Pará, eles 

contrataram  segurança  privada. Ninguém 

invade no Pará, porque a brigada militar não lhes 

dá guarida lá e eles têm que fazer a defesa das 

suas  propriedades...  Quando  o  governo  diz  não, 

nós queremos crescimento, desenvolvimento, tem 

que ter fumo, tem que ter soja, tem que ter boi, 

tem que ter leite, tem que ter tudo, produção, ok, 

financiamento. Tão cumprimentando os produtores, 

150  bilhões  de  financiamento.  Agora  eu  quero 

dizer para vocês, o mesmo governo, seu Gilberto 

Carvalho, também é ministro da presidenta Dilma, 

e  ali  estão  aninhados  quilombolas,  índios, 

gays,  lésbicas,  tudo  o  que  não  presta  ali 

estão aninhados...  Por isso, pessoal, só tem 

um jeito: se defendam. Façam a defesa como 

no Pará estão fazendo.Façam a defesa como 

o Mato Grosso do Sul está fazendo. Os índios 

invadiram uma propriedade,  foram corridos 

da  propriedade,  isso  que  aconteceu  lá. 

Botaram um tratorzinho deles no meio da faixa, a 

defesa dos produtores tirou o trator e desobstruiu a 

faixa. Eles estão se defendendo. Se é isso que 

o governo quer, é o que nós temos que fazer. 

Agora  não  se  entreguem.  Aqui  tem  três 

deputados que vão estar do lado de vocês... 

Se der problema com um, vai dar problema 

com  todos...  Essa  é  a  pressão  que  nós 

estamos  fazendo.  E  digo  para  vocês,  nós  não 

vamos afrouxar essa questão. Não vamos aceitar 

essa  questão.  Vamos  trabalhar  para  resolver... 

Estamos do lado de vocês e vamos ficar atéo fim, 
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até  resolver  esse  impasse.  Resolvemos  o  dos 

Sem Terra lá em 2000 e vamos resolver o dos 

índios.Agora, não interessa o tempo que seja. Falo 

em meu nome, falo em nome do Covatti, falo em 

nome de Ana Amélia Lemos...”. (grifos nossos)

Portanto, são elementos que incontestavelmente necessitam de 

punições, já que as alegações dos parlamentares acima qualificados 

conotam declarações injuriosas e racistas,  com superlativo teor de 

preconceito, discriminação e incitação à violência e ao ódio, como se 

percebe do vídeo em anexo e através das partes acima transcritas.

Depois, o segundo discurso do Deputado Luiz Carlos Heinze, no 

“Leilão  da  Resistência”,  que  abaixo  segue  transcrição,  repetiu  o 

mesmo teor do primeiro:

Então  pessoal,  o  que  vocês  estão  fazendo,  é  o 

início  de  uma  caminhada,  Chico,  que  o  Brasil 

produtivo  deve  enxergar  e  esta  questão  é 

ideológica, quando no governo da presidenta Dilma 

tem alguém que se diz que é desenvolvimentista, 

leva o Brasil  para frente,  quer produção. Tem no 

palácio  do  planalto  um  ministro  da  Presidenta 

Dilma, chamado Gilberto Carvalho, que aninha no 

seu  gabinete,  índio,  negro,  sem  terra,  gays, 

lésbicas,  a  família  não  existe  no  gabinete  desse 

senhor (...) não espere que essa gente vai resolver 

o nosso problema1.

Atente-se, Excelência, para a conexão contextualizada através 

dos  discursos  dos  deputados  querelados,  já  que  são  discursos 

uníssonos,  homogêneos  e  conotam o  mesmo teor  de  preconceito, 

racismo e  incitação ao ódio  e  violência  contra  os  índios  e  demais 

minorias,  já  que  há  repetição  de discursos  e  há  uma crescente  e 

1Disponível em:  http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,para-atacar-gilberto-
carvalho-ruralista-diz-que-ele-aninha-negros-no-gabinete,1135465,0.htm. 
Acessado 26/05/2014. Vídeo em anexo.
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injustificada ação de civis contra grupos indígenas em várias regiões 

do Brasil,  como exemplos  claros  são com os Tupinambá,  Tenharin, 

Kaingang, Terena, Guarani e Kayowa, entre tantos outros.

O deputado Moreira Alves acrescenta:  Nós, os parlamentares, 

não vamos incitar a guerra, mas lhes digo: se fardem de guerreiros e 

não deixem um vigarista destes dar um passo na sua propriedade, 

nenhum.  (...)  reúnam multidões e expulsem do jeito que for 

necessário. Veja, Excelência, que é a orientação paraas ações que 

vem  acontecendo,  criminosamente,  contra  os  povos  indígenas  do 

Brasil, entre eles os citados acima, vem dos discursos dos deputados 

querelados, já que formadores de opinião.

Ainda quanto à incitação ao ódio e violência, no mesmo sentido 

acrescentou  Luiz  Carlos  Heinze: “E  se  nós  não  fizermos  nada,  se 

vocês  ficarem  de  braços  cruzados,  o  que  vai  acontecer?  Então, 

pessoal. O que estão fazendo os produtores do Pará?  No Pará, eles 

contrataram segurança privada (...)”. “Aqui tem três deputados que 

vão  estar  do  lado  de  vocês...  Se  der  problema  com um,  vai  dar 

problema com todos... Essa é a pressão que nós estamos fazendo. E 

digo para vocês, nós não vamos afrouxar essa questão (...)”.

Veja que esses elementos são de incitação ao ódios e violência 

contra os índios e avança contra princípios pétreos da nossa Carta 

Magna,  já  que  são  preconceituosos  e  usam  das  condições  de 

deputados federais para formar opiniões ilegítimas e ilegais junto à 

sociedade,  além  de  fomentar  crimes,  como  por  exemplo,  o  de 

supressão  do  Estado  Democrático  de  Direito  por  milícias  e  pela 

sociedade civil armadas. 

Não  fosse  suficiente  -  além  desses  crimes  de  incitação  à 

violência e ódios aos povos indígenas do Brasil, já que menciona o 

Estado do Pará e do Mato Grosso do Sul como grandes exemplos a 

serem  seguidos  (as  taxas  de  violência  contra  indígenas  nesses 
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Estados, além do Mato Grosso, são estratosféricos2), onde seguranças 

armados e milícias suprimem o Estado -os deputados discursam em 

espaço  público  que  no  Rio  Grande  do  Sul  os  produtores  também 

devem  se  armar  e  defender  a  terra  “do  jeito  que  for 

necessário”.Atualmente,  após os  discursos,  há instalado no RS um 

conflito sem precedentes e pessoas já foram mortas.

Depois  ainda,  seus  discursos  são  racistas,  já  que  alega  que 

“índios, quilombolas, gays e lésbicas, são tudo o que não presta”.

Em pleno século XXI, onde as compreensões sobre sexualidade, 

raça,  cor,  origem,  crença  e  direitos  avançaram e  muito  quanto  à 

concepção de respeito e justiça, os parlamentares que deveriam dar 

exemplo  sobre  os  temas,  proferem os  discursos  acima transcritos, 

agredindotodos  os  princípios  constitucionais,  harmonicamente 

conjugados na Carta de 1988 (preâmbulo, art.  1º, 3º, 4º, 5º, 231), 

nossa  carta  maior.  Nada  mais  justo  do  que  a  condenação  dos 

querelados  pelas  suas  repetidas  falas  em público,  cometendo,  por 

isso, os crimes de racismo e incitação ao ódio e violência contra os 

índios, além do crime de incitação à Supressão do Estado de Direito 

através da contratação de milícias armadas.

Assim  conclui  o  segundo  parlamentar:  “Estamos  do  lado  de 

vocês e vamos ficar atéo fim, até resolver esse impasse. Resolvemos  

o dos Sem Terra lá em 2000 e vamos resolver o dos índios. Agora,  

não interessa o tempo que seja (...)”.

Certo que existe um discurso de grandes abrangências e que 

formam opiniões,  pois  trata-se de parlamentares,  pessoas públicas 

com mandatos públicos e atingem pessoas de todos os estados da 

Federação,  sabendo ainda  da  difusão instantânea das  informações 

através das mídias modernas, por isso as mais variadas facetas de 

ódio  e  violência  contra  minorias  estão  umbilicalmente  ligadas  às 

opiniões de pessoas públicas e da mídia.

2 Vide sobre os crimes no Norte do Brasil em: 
http://www.amazonianarede.com.br/mato-grosso-e-para-lideram-o-indice-de-
violencia-contra-indigenas-na-amazonia/
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O judiciário deve punir, portanto, o ódio, a violência, o racismo e 

as tentativas de supressão das vias legais do Estado de Direito, é o 

que esperam as minorias violentadas.

II. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIAS QUE PODEM ESTAR LIGADAS 

À  FORMAÇAO DE  OPINIÃO  PARA  COMETIMENTO  DE  CRIMES 

ESUPRESSÃO DO ESTADO POR MILÍCIAS

Depois,  é  possível  listar  as  atrocidades  cometidas  contra 

indígenas  e  que  guardam  estreita  relação  com  os  discursos  dos 

deputados, já que o próprio Luiz Carlos Heinze faz alusão ao estado 

do Pará e Mato Grosso do Sul, dizendo que são exemplos de defesa 

armada  da  propriedade,  dois  estados  que  as  violências  contra 

indígenas  e  minorias  étnicas  são  mais  que  evidentes  e  atrozes. 

Também  podemos  citar  como  exemplos  os  Tupinambá  (BA),  os 

Munduruku (PA), Xukuru (PE), Pataxó (BA), Tenharim (AM), Kaingang 

(RS)  e  tantos  outros  povos  que  já  sofreram  ataques  que 

imediatamente  ligados  à  presença  de  incitação  (abaixo  fontes  de 

notícias e em anexo noticiários impressos). 

Quanto ao histórico de violências no Brasil contra índios, sem 

acrescentar violência contra quilombolas, LGBTs e camponeses, além 

de outras minorias, podemos mencionar as seguintes e que podem 

ter umbilical ligação com os discursos dos deputados querelados: 

Deputado ruralista recebe da Survival International prêmio de 

‘Racista  do  Ano’.  Publicado  em  http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?

system=news&action=read&id=7414.  Survival  International, 

organização que trabalha pelos direitos dos povos indígenas em todo 

o  mundo,  concedeu  ao  deputado  federal  Luiz  Carlos  Heinze o 

prêmio de ‘Racista do Ano’,  por discurso de intolerância aos povos 

indígenas, quilombolas e aos homossexuais, proferido em novembro 

de 2013 durante uma audiência pública da Comissão de Agricultura 

da Câmara na cidade de Vicente Dutra, no Rio Grande do Sul. 
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Boletim Mundo:  Grupo Bandeirantes  é  processado por  incitar 

ódio  contra  povo  Tupinambá.  Publicado  em 

http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?

system=news&action=read&id=7447.

Publicado  no  site:  http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?

system=news&action=read&id=7387. “Audiências da PEC 215 podem 

servir para mais ataques racistas”.

Representação3 oferecida  pelas  organizações  indígenas  e 

indigenistas  ao  Ministério  Público  Federal  contra  os  deputados 

federais,  ora  querelados.  Publicado  no  site 

http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?

system=news&action=read&id=7388.

 Publicado  em  http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?

system=news&action=read&id=7503.  MPF  em  Erechim  aponta 

omissão  do  Ministério  da  Justiça  como  causa  para  os  conflitos 

indígenas no RS.

Publicado  em  http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?

system=news&conteudo_id=7395&action=read.  Barbárie  no  sul  da 

Bahia: Jagunços incendeiam 28 casos e espancam indígenas.

Indígenas sofrem atentado em carro da Sesai que transportava 

mulher  em  trabalho  de  parto.  Publicado  em 

http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?

system=news&action=read&id=7499.

Mulher Kaingang é alvo de disparos no norte do Rio Grande do 

Sul.  Publicado  em  http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?

system=news&action=read&id=7511.

3 Organizações  indígenas  e  indigenistas  ofereceram junto  ao  Ministério  Público 
Federal Representação Criminal contra os deputados querelados na espera de ação 
do  órgão.  Contudo,  ante  a  inação  do  MPF  os  indígenas  e  suas  organizações 
comunitárias,  não aceitando essa inercia,  resolvem ingressar  com Queixa Crime 
face os deputados no intuito de ter resposta do judiciário contra atos racistas e 
preconceituosos. 
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Publicado  em  http://www.cebsuai.org/2013/12/brasil-outro-

atentado-contra-lider.html. Outro atentado contra líder indígena por disputa 

de terra no Mato Grosso do Sul.

Liderança terena é baleada na perna depois de sofrer terceiro atentado 

em  menos  de  um  ano.  Publicado  em  http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?

system=news&conteudo_id=7534&action=read.

Todos os sites foram acessados na data de 19/05/2014.

Essas  são  algumas  informações  retiradas  de  sites  que 

comprovam  que  vem  havendo  uma  crescente  violência  contra 

minorias  e  que  vem  se  espalhando  por  diversos  estados  da 

Federação. Isso comprova que formadores de opinião que cometem 

os crimes por ora denunciados, influenciam também no cometimento 

de  outros  crimes  contra  o  público  minoritário,  podendo associar  o 

atual histórico de violência com discursos que tem a ilicitude como 

pano de fundo. 

Ademais,  não  se  pode  passar  desapercebido  quando  os 

deputados insistem que os produtores do Rio Grande do Sul devem 

seguir os exemplos dos estados do Pará e do Mato Grosso do Sul: 

“F  açam a defesa como no Pará estão fazendo. Façam a defesa   

como o Mato Grosso do Sul está fazendo. 

Conforme já informado, no Mato Grosso do Sul há um alto índice 

de  violência  contra  as  lideranças  indígenas,  muitos  praticados  por 

empresa  de  segurança  privada.  Exemplos  não  faltam,  como  a 

empresa GASPEM SEGURANÇA LTDA,  fechada por  determinação da 

Justiça Federal do Mato Grosso do Sul4 em janeiro de 2014, em ação 

movida pelo Ministério Público Federal  (DOC 8).  Contra a GASPEM, 

pesam  diversas  acusações  de  envolvimento  em  atividades  ilícitas 

contra populações indígenas daquele estado. 

No estado do Pará, o alto índice de violência contra os índios 

também é conhecido, porém chama a atenção a forma genérica com 

4Vede PROCESSO nº: 0000977-52.2013.4.03.6002.
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que  os  deputados  citam o  estado,  pois  é  onde  a  violência  contra 

trabalhadores  rurais  ganhou  repercussão  no  mundo  inteiro:  o 

conhecido massacre de Eldorado dos Carajás quando 19 sem terra 

foram mortos;   assassinato da Irmã Dorothy Stang; assassinato do 

líder extrativista José Cláudio Ribeiro da Silva e de sua mulher Maria 

do Espírito Santo. Este último fato, quando anunciado na Tribuna do 

Congresso  Nacional  pelo  deputado  federal  Sarney  Filho  (PV-MA), 

recebeu a vaia de ruralistas: Ruralistas vaiam anúncio de morte de 

ambientalista,  disponível  em  http://www.youtube.com/watch?

v=1SQXoz78qIk. No estado do Pará, centenas de camponeses, índios 

e defensores da floresta Amazônica foram assassinados nas últimas 

décadas. 

Por fim, junta-se uma série de reportagens sobre o conflito no 

Mato  Grosso  do  Sul,  principalmente  sobre  o  chamado  “leilão  da 

resistência”, organizado por ruralistas, que objetivava a arrecadação 

de fundos para financiar “guerra contra os índios”, atividade privada 

onde o deputado Luiz Carlos Heinze proferiu um de seus discursos. Os 

recursos do leilão (quase um milhão de reais) estão depositados em 

conta judicial (DOC 9). 

III. DO DIREITO

III.I.    CRIME DE RACISMO

Certo  é  que  existem  duas  formas  jurídicas  que  podem  ser 

aplicadas ao caso de racismo, senão vejamos: 

A  injúria  racial  está  tipificada  no artigo 140,  §  3º  do  Código 

Penal  Brasileiro  e  consiste  em ofender  a  honra  de  alguém com a 

utilização  de  elementos  referentes  à  raça,  cor,  etnia,  religião  ou 

origem. Recentemente, a ação penal aplicável a esse crime tornou-se 

pública condicionada à representação do ofendido, sendo o Ministério 

Público o detentor de sua titularidade.

Nas palavras de Celso Delmanto:
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 "Comete o crime do artigo 140, § 3º do CP, e não o 

delito do artigo 20 da Lei  nº 7.716/89, o agente 

que  utiliza  palavras  depreciativas  referentes  a 

raça,  cor,  religião  ou  origem,  com  o  intuito  de 

ofender  a  honra  subjetiva  da  vítima"  (Celso 

Delmanto  e  outros.  Código  Penal  comentado,  6ª 

ed., Renovar, p. 305).

Seria essa uma vertente punível de ato injurioso, que adentra 

em elementos  próprios  da  pessoa,  como a  sua  cor,  origem,  raça, 

crença, etc. Mas o legislador previu uma tipificação ainda mais grave, 

que  é  o  crime  de  racismo  que  está  insculpido  no  art.  20  da  Lei 

7.716/89.

Segundo o MPDFT, o crime de racismo consiste em elementos 

mais graves quanto a sua prática:

Já  o  crime  de  racismo previsto  na  Lei  7.716/89, 

implica em conduta discriminatória dirigida a um 

determinado  grupo  ou  coletividade.  Considerado 

mais grave pelo legislador, o crime de racismo é 

imprescritível  e  inafiançável,  que  se  procede 

mediante  ação  penal  pública  incondicionada, 

cabendo  também  ao  Ministério  Público  a 

legitimidade para processar o ofensor5. g. n.

Veja-se  que  no  presente  caso,  ao  tratar-se  de  grupos  e 

coletividades minoritárias, a abrangência da Lei 7.716/89 é alcançada 

pela subsunção. Ao tratar-se no discurso de grupos e minorias, o art. 

20  da  lei  adjetiva  é  plenamente  aplicável  ao  caso  ora  entelado, 

quanto a parte do discurso que trata do racismo, sabendo ainda que 

além de racismo, há incitação à violência e supressão do Estado.

5Retirado  do  site:  http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/conhecampdft-
menu/nucleos-menu/ncleo-de-enfrentamento-discriminao-ned-mainmenu-130/3047-
injuria-racial-x-racismo. Acessado em 12/05/2014;
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Assim está elaborada a redação do mencionado art. 20 da Lei 

7.716/89 e que de onde se extrai a subsunção: 

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação 

ou  preconceito  de  raça,  cor,  etnia,  religião  ou 

procedência nacional Pena: reclusão de um a três 

anos e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 

15/05/97).

Quanto a propagação por meios públicos: 

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é 

cometido  por  intermédio  dos  meios  de 

comunicação  social  ou  publicação  de  qualquer 

natureza:  Pena:  reclusão de dois  a  cinco anos  e 

multa.(Incluído pela Lei nº 9.459, de 15/05/97).

A  Lei  adjetiva  ainda  faz  alusão  às  formas  de punição,  como 

pagamento de multa e perda de funções públicas. Mas note que como 

o crime foi cometido em espaço público e de abrangência através de 

mídia social, há indicação de aumento da pena para essa modalidade 

prevista no §2º, do art. 20, da Lei adjetiva. 

Na Constituição Federal de 1988 o racismo teve trato especial 

no seu art. 5º, XLII. Constitui, portanto, poder-dever do Judiciário fazer 

valer os comandos constitucionais vigentes, em particular os que se 

referem  aos  direitos  e  garantias  humanas  fundamentais  e  a  esta 

Eminente Corte Constitucional, fazer valer a previsão Constitucional. 

Uma das preocupações do legislador-constituinte baseou-se no 

combate  ao  racismo,  em  busca  de  uma  sociedade  igualitária, 

pluralista e, realmente, democrática. Desse modo, estabelece-se (art. 

5º, XLII, CF/88), que “a prática do racismo constitui crime inafiançável  

e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

Assim se prescreveu na CF/88 sobre a matéria:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
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e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a 

inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à 

igualdade,  à  segurança  e  à  propriedade,  nos 

termos  seguintes:  XLII  -  a  prática  do  racismo 

constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito 

à pena de reclusão, nos termos da lei.

O racismo é uma postura voltada à visualização de divisão entre 

os  seres  humanos,  calcada  em  raças,  algumas  consideradas 

superiores  às  outras,  pela  existência  de  pretensas  qualidades  ou 

virtudes  aleatoriamente  eleitas.  Cultiva-se,  então,  um  sentimento 

segregacionista, apartando-se a sociedade em camadas e estratos, 

merecedores de vivência distinta dos demais. 

Em verdade, não há raças definidas, distintas e diferenciadas no 

mundo. Existe apenas a raça humana, com seus naturais contrastes 

superficiais  de  aparência,  cercados  de  costumes  e  tradições 

diversificadas.  Nesse sentido,  com razão e sensibilidade,  decidiu  o 

Supremo  Tribunal  Federal  em  17  de  setembro  de  2003  (HC-QO 

82.424-RS, Pleno, rel. acórdão Mauricio Corrêa, m. v.)6.

Melhor esclarecendo sobre a temática, foi publicada no Jornal 

Correio  Brasiliense  no  dia  27  de  abril  de  2014,  reportagem sobre 

estudo realizado pelo psicólogo sueco Gerd Thomas Waldhauser, com 

o título “A estratégia de desumanizar o outro”, de onde extraímos, de 

forma bastante contextualizada, o seguinte sintoma: 

“Trata-se  de  enxergar  as  pessoas  como  menos 

humanas,  então  não  temos  que  nos  preocupar 

muito  sobre  elas,  nem  nos  sentir  culpados  por 

negligenciá-las”, diz. “Esse processo é mais fácil se 

o  alvo  da  desumanização  é  alguém  que  vemos 

6Guilherme de Souza Nucci é Juiz de Direito. Livre-docente em Direito Penal pela 
PUC/SP. Doutor e Mestre em Processo Penal pela PUC/SP. Autor de diversas obras 
publicadas pela  Editora RT,  como presente trabalho de onde foram retirados os 
dados acima mencionados.

15



como diferente, seja por causa de idade, gênero, 

etnia, religião, classe social ou orientação sexual”, 

explica (Ed. Nº 18.598, pg. 20). 

Veja que a psicologia dos discursos são difundidos amplamente, 

discursos  estes  racistas  por  essência  que  são  transmitidos  à 

sociedade  civil  e  o  sentimento  de  que  não  há  culpa  também  é 

transferido para o corpo social, através da formação de opinião pelo 

agente público. Isso instala na sociedade a desumanização do outro, 

de  ver  nas  minoriasindivíduos  diferentes,  diminuídos,  sem direitos 

igualitários e por isso, cria no imaginário social, sensação de correição 

dos atos, já que a introjeção psicológica é de que as minorias não têm 

direitos iguais às maiorias e por isso não há problema em rechaçá-las. 

III.II.CRIME DE INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA E ÓDIO

Os crimes de ódio (do inglês hate crime), também chamados de 

crimes motivados pelo preconceito, são crimes cometidos quando o 

criminoso seleciona intencionalmente a sua vítima em função de esta 

pertencer a um certo grupo.As razões mais comuns são o ódio contra 

a vítima em razão de sua raça, religião, orientação sexual, deficiência 

física ou mental, etnia ou nacionalidade. Outras razões podem incluir, 

por exemplo, a idade da vítima, seu sexo (gênero) ou sua identidade 

sexual7.

Estes  crimes  passam  mensagens  ameaçadoras  aos  demais 

integrantes  do  grupo  social  sobre  o  risco  que  estão  correndo.  A 

literatura, de uma maneira geral, destaca que os crimes de ódio são 

formas  violentas  de  relacionamento  com  as  diferenças  sociais  e 

7Elementos retirados de “Tá lá o  corpo estendido no chão...”:  a  Violência  Letal 
contra Travestis no Município do Rio de Janeiro; Por SÉRGIO CARRARA e ADRIANA R. 
B.  VIANNA.  Acessado  em  14/005/2014;  disposto  em 
http://www.scielo.br/pdf/physis/v16n2/v16n2a06.pdf.
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culturais e se sustentam numa densa trama cultural de discriminação, 

rejeição e desprezo, apesar de ser realizada por indivíduos ou grupos 

de indivíduos. Pode haver também, rejeição e preconceito como meio 

de facilitação para apropriação de condições econômicas, como no 

caso das terras dos índios que possuem áreas com riquezas naturais 

ainda intocadas, com apoio social. 

No Código Penal Brasileiro temos as seguintes previsões quanto 

aos crimes de incitação à violência e ódio: 

Incitação ao Crime

Art. 286 - Incitar, publicamente, a prática de crime:

Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) meses, ou 

multa.

Apologia de Crime ou Criminoso

Art.  287  -  Fazer,  publicamente,  apologia  de  fato 

criminoso ou de autor de crime:

Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) meses, ou 

multa.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seus arts. 1º e 

2º determina que: 

Artigo I: Todas as pessoas nascem livres e iguais 

em dignidade e direitos. São dotadas de razão e 

consciência  e  devem  agir  em  relação  umas  às 

outras com espírito de fraternidade.

Artigo II: Toda pessoa tem capacidade para gozar 

os  direitos  e  as  liberdades  estabelecidos  nesta 

Declaração,  sem  distinção  de  qualquer  espécie, 

seja  de  raça,  cor,  sexo,  língua,  religião,  opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou 
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social,  riqueza,  nascimento,  ou  qualquer  outra 

condição8.

A  Constituição  Federal  do  Brasil  afirma  como  objetivo 

fundamental do país a promoção do bem-estar de todas as pessoas, 

sem discriminações. O Código Penal Brasileiro assegura a punição em 

casos em que essa igualdade de tratamento não é aplicada e, assim 

sendo, ocorre discriminação. A lei n°7.716 de 5 de janeiro de 1989 

decreta que serão punidos  “os crimes resultantes de discriminação 

ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”. 

Há muitos tipos de Crime de Ódio que não são englobados pela Lei 

n°7.716,  porém todo  e  qualquer  tipo  de  delito  de  intolerância  vai 

contra as leis e encontrará amparo na Constituição Federal de 1988.

Nada  difícil  de  perceber,  em analisando  os  discursos  face  a 

previsão legal e os fatos que vêm ocorrendo em várias regiões do 

Brasil, que há uma umbilical ligação entre as falas dos parlamentares 

nos  dias  29/11/2013  e  07/12/2013  com  as  violências  cometidas 

contra  indígenas,  quilombolas,  gays  e  minorias  nas  mais  variadas 

regiões brasileiras. 

A incitação ao ódio e violência tem condão legal para que os 

autores  sejam  punidos,  seja  infraconstitucional  ou 

constitucionalmente. Desta forma, os crimes de racismo, incitação ao 

ódio e violência e incitação à supressão das vias legais e oficiais do 

Estado – contratação, organização, gestão, financiamento e formação 

de  milícias  armadas–  cometidos  pelos  querelados  devem  sem 

exemplarmente  punidos  para  que  sirva  de  exemplo  à  toda  a 

sociedade que comete esses tipos de crimes e em especial,  punir 

parlamentares  que  tem  condição,  pela  posição  que  ocupam,  de 

formar opinião, já que configurados os crimes ora denunciados. 

8 Acessado em 14/05/2014. Acessado no site 
http://www.guiadedireitos.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=1035&Itemid=257.
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IV. PRAZO,COMPETÊNCIA E IMUNIDADE PARLAMENTAR 

Certo  é  que  em  casos  de  crime  de  racismo,  compete  ao 

Ministério Público Federal o ingresso com a ação criminal. Contudo, 

certo que ante a inação do Ministério Público, cabe, então, o ingresso 

pelas  vítimas  da  competente  ação  penal  privada  subsidiária  da 

pública. É o que ocorre no presente caso, já que o parquet se mantém 

inerteante as possibilidades em voga.

Embora a princípio poderíamos concordar que o prazo para o 

MPF  se  escoa  no  dia  29/05/2014,  já  que  o  primeiro  discurso  foi 

proferido  na  data  de  29/11/2013.  Contudo,  houve  um  segundo 

discurso proferido no dia 07/12/2013, o que estenderia o prazo por 

mais 8 dias. Dessa forma, o MPF ainda teria prazo, mas se não o fez 

até então, não deverá fazê-lo em uma semana. 

Depois, há a possibilidade de que o Egrégio Supremo Tribunal 

Federal possa entender como crime de injúria racial e por isso, nesse 

caso,  o  crime  é  condicionado  à  representação,  o  que  incidiria 

contagem de prazo diferenciado e por isso não seria a ação privada. 

Contudo, entendemos que seja esta a competente por se tratar de 

racismo, incitação à violência e ódio e supressão do Estado. 

Doravante,  por  se  tratar  de  um  crime  brutal,  expressivo  e 

ostensivo,  como se  percebe  dos  vídeos  em anexo e  dele  retirado 

algumas  transcrições  acima  colacionadas,  as  vítimas  (grupos 

indígenas)  descontentes  com  a  inércia  do  MPF,  não  aceitam  a 

escoação do prazo e essencialmente no intuito de fazer justiça, com 

base na previsão legal – e constitucional – vem até Vossa Excelência 

oferecer Queixa Crime e requerer a condenação dos parlamentares 

acima qualificados, dentro do prazo legal.

Quanto à competência do STF para processar e julgar crimes 

cometidos por parlamentares, o § 1º do art. 53 da CF/88 determina 

que:  “Os  Deputados  e  Senadores,  desde a  expedição do  diploma,  

serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal”.
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Terminado o prazo legal para o oferecimento da Denúncia pelo 

representante do Ministério Público, os querelantes, em cumprimento 

ao que lhe é facultado pelo disposto no art. 29, CPP e art. 5º, LIX, 

CF/88,  vem propor  a  presente  Ação  Penal  PRIVADA Subsidiária  da 

Pública, em vistas à condenação dos querelados pelos crimes por eles 

cometidos. 

Quanto à imunidade parlamentar, a Emenda de nº 35 de 2001 

firmou  redação  ao  art.  53  da  CF/88  e  garantiu  aos  deputados  e 

senadores,  tratamento  diferenciado  apenas  as  ideias,  opiniões  e 

ideologia, mas deu ao STF a prerrogativa de julgamento dos membros 

das casas legislativas, quando do cometimento por estes, de crimes 

comuns. 

Vejamos nas palavras do advogado e professor Maurício Gentil 

Monteiro:

"Trata-se de um momento histórico: de agora em 

diante,  deputados  e  senadores  são  cidadão 

comuns  diante  da  lei.  Podem  ser  denunciados, 

processados  ou  condenados  sem  licença  do 

Parlamento.  Para  que  isso  acontecesse  foi 

necessária  uma  engenharia  política  que  só  se 

tornou possível porque a esmagadora maioria dos 

deputados, as lideranças partidárias e os membros 

da  mesa  compreenderam  a  importância  dessa 

transformação. A imunidade protege agora apenas 

as  ideias,  as  opiniões  e  a  ideologia  dos 

parlamentares.  O  mandato  não  vai  mais,  enfim, 

acobertar crimes comuns9."

9A  limitação  da  imunidade  parlamentar:  Apontamentos  sobre  a 
inconstitucionalidade  da  Emenda  Constitucional  nº  35/2001;  por  Maurício  Gentil 
Monteiro advogado em Aracaju/SE, professor de Direito da Universidade Tiradentes, 
mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará.
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Contudo,  para  que  não  incida  sobre  a  ilicitude  a  regra  da 

imunidade parlamentar, basta que se configure que a atividade ilícita 

não seja parte da presteza parlamentar. E veja que os discursos dos 

parlamentares  não  estão  relacionados  a  função  pública  como 

deputados federais, muito pelo contrário, promoveram e participaram 

de eventos (público e privado) onde defenderam a prática de racismo, 

incitação à violência e a supressão do Estado, confrontando princípios 

constitucionais. 

QUEIXA-CRIME. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. 

ALEGAÇÕES  PRELIMINARES  DE  IMUNIDADE 

PARLAMENTAR E LEGÍTIMO EXERCÍCIO DA CRÍTICA 

POLÍTICA:  INOCORRÊNCIA.  PRECEDENTES. 

PRELIMINARES  REJEITADAS  (...)  A  preliminar  de 

imunidade  parlamentar  analisada  quando  do 

recebimento  da  denúncia:  descabimento  de 

reexame  de  matéria  decidida  pelo  Supremo 

Tribunal. 2.  Ofensas proferidas que exorbitam 

os limites da crítica política: publicações contra 

a honra divulgadas na imprensa podem constituir 

abuso do direito à manifestação de pensamento, 

passível de exame pelo Poder Judiciário nas esferas 

cível e penal. 3. Preliminares rejeitadas. (AP 474 DF 

Relator(a): Min.  CÁRMEN  LÚCIA  Julgamento: 

12/09/2012  Órgão  Julgador:  Tribunal  Pleno 

Publicação:  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-026 

DIVULG 06-02-2013 PUBLIC 07-02-2013).

Veja, depois, que nenhum nexo de causalidade existe entre a 

prática de racismo, incitação à violência e ódio e ainda supressão do 

Estado e a moralidade e ética parlamentares exigidas para a função. 

Não há que se falar em imunidade sabendo que nenhuma ralação 

com  a  função  pública  existe  quando  se  pratica  crime  de  grave 

abrangência. A jurisprudência do STF, nesse sentido, é farta:
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“Ementa:  PENAL.  INQUÉRITO.  CRIME  CONTRA  A 

HONRA:  CALÚNIA  E  DIFAMAÇÃO.  DECLARAÇÕES 

PROFERIDAS  EM  PROGRAMA  RADIOFÔNICO  POR 

PARLAMENTAR  FEDERAL.  IMUNIDADE. 

INEXISTÊNCIA. QUEIXA-CRIME. RECEBIMENTO. 1. O 

crime de calúnia, para a sua configuração, reclama 

a imputação de fato específico, que seja criminoso, 

e a intenção de ofender à honra; enquanto para o 

delito  de  difamação  pressupõe-se,  para  a 

concretização,  a  existência  de  ofensa  à  honra, 

objetivo  do querelante.  2.  In  casu,  em programa 

radiofônico,  o parlamentar federal teria imputado 

ao querelante  a  prática  do delito  de  ameaça de 

morte  a  repórter,  fazendo-o  de  modo  concreto, 

indicando  o  local,  a  data  e  o  móvel  da  suposta 

conduta  delituosa,  bem  como  a  imputação  do 

crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 – 

uso de drogas. Afirmou, também, “ter o querelante 

praticado  falcatruas  durante  as  eleições 

municipais, bem como realizado transações ilícitas, 

agressões  à  imprensa  e  às  pessoas que não lhe 

fossem simpáticas politicamente, realçando que o 

prefeito/querelante  é  pessoa  que  se  dá  a 

bebedeiras, é moleque e vagabundo, agindo com 

desrespeito em relação às mulheres residentes na 

comarca”.  3.  O  animus  calumniandi  presente 

naquele  que  imputa  a  outrem,  falsamente,  as 

condutas de ameaça de morte e de consumo de 

drogas, delitos previstos no artigo 147 do Código 

Penal  e  no  artigo  28  da  Lei  nº  11.343/2006, 

respectivamente, configura a prática do crime de 

calúnia.  4.  O  delito  de  difamação  considera-se 

perpetrado  por  quem,  afirmando  fato  certo  e 
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definido, ofende a honra de outrem, ainda que se 

repisem fatos sobre aquilo que os outros reputam a 

respeito da cidadão,  no tocante a  seus atributos 

físicos, intelectuais e morais. Precedente: Inquérito 

nº 2.503, Plenário, Relator Ministro Eros Grau, DJe 

de  21/05/2010.  5.  Imunidade  parlamentar. 

Inexistência, quando não se verificar liame entre o 

fato  apontado  como  crime  contra  a  honra  e  o 

exercício do mandato parlamentar pelo ofensor. Os 

atos  praticados  em  local  distinto  do  recinto  do 

Parlamento  escapam  à  proteção  absoluta  da 

imunidade, que abarca apenas manifestações que 

guardem pertinência, por um nexo de causalidade, 

com  o  desempenho  das  funções  do  mandato 

(Precedentes). 6. Os indícios da prática dos crimes 

de calúnia e difamação nas declarações prestadas 

pelo querelado em programa radiofônico no caso 

sub  judice,  impõem  o  recebimento  da  queixa-

crime.  (Inq  2915,  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX, 

Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2013, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2013 PUBLIC 

31-05-2013)”

Depois, os discursos dos deputados estão intimamente ligados 

às  ações  criminosas  diversas,  promovidas  por  particulares  nos 

estados do Pará e Mato Grosso do Sul, tanto que um dos deputados 

realizou um segundo discurso, semelhante, no dia 7 de dezembro de 

2013  em  evento  privado  promovido  por  entidades  ruralistas  no 

chamado “leilão da resistência”, também questionado judicialmente 

pelos indígenas. 

O que fica cristalinonos discursos dos parlamentaresé a defesa 

dos exemplos ilícitos promovidos no Pará e MS (violência privada) e 

que estes exemplos sejam copiados e difundidos em outros estados, e 

começaram pelo Rio Grande do Sul. 
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Portanto,  ao  cometer  crime  de  racismo,  incitação  ao  ódio  e 

violência,  além de defender a supressão do Estado, ao tempo que 

favorece  a  contratação  de  milícias  armadas  para  cometimento  de 

crimes  ou  até  mesmo  financia,  já  que  o  segundo  discurso  foi  no 

chamado  “Leilão  da  Resistência”,  em  MS,  que  visava  recolher 

recursos  para  a  contratação  desse  tipo  de  serviço  ilícito,  os 

parlamentares querelados devem ser julgados pelo STF,  de acordo 

com o procedimento previsto na CF/88 e ao final condenados pelos 

crimes cometidos. 

V. DOS PEDIDOS FINAIS

Requer,  doravante,  o  recebimento  e  o  processamento  da 

presente Queixa- Crime,  de acordo com o procedimento adequado 

para, ao final, conhecer dos crimes pelos querelados praticados, dos 

quais  os  enumerados  e  fundamentados  acima,  bem como na  sua 

posterior condenação. 

A  citação  dos  querelados  para,  querendo,  que  possam 

responder a presente e, não o fazendo, que possam ser julgados à 

revelia.

Requer ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita os 

querelantes,  eis  que  comunidades  indígenas  pobres  na  acepção 

jurídica do termo, de acordo ainda com a lei 1060/50. 

A citação do Ministério Público Federal, de acordo com a espécie 

por  ora  eleita,  para  que possa  tomar  as  providências  processuais, 

bem  como  pela  incidência  do  art.  232,  CF/88,  para  os  fins  de 

intervenção em todos os atos do processo.

Que os querelados possam ser ouvidos pelo E. STF.

E por fim que seja reconhecido o por ora fundamentado e que 

sejam reconhecidos os atos dos deputados querelados como crimes 

os  quais  têm previsão nos  arts.  286,  287,  do  CPB,  art.  20 da  Lei 
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n°7.716, bem como todos os dispositivos constitucionais incidentes 

sobre a matéria. 

Que, se acaso o Ministério Público Federal ou qualquer entidade 

ou pessoa que tenha sido lesionada haja ingressado com ação similar, 

ainda  desconhecida  pelas  partes,  que  esta  possa  ser  apensada  e 

sejam as partes aceitas como assistentes litisconsorciais. 

Protesta  provar  o  alegado  por  todas  as  formas  em  direito 

admitidas,  seja  pela  juntada  da  mídia  (áudio),  juntada  de 

documentos, oitiva dos querelados, enfim, todos os meios passíveis 

de uso processual. 

São os termos em que, pede e espera a CONDENAÇÃO DOS 

QUERELADOS.

Brasília-DF, 27 de maio de 2014.

ADELAR CUPSINSKI

OAB/DF 40.422

RAFAEL MODESTO DOS SANTOS

OAB/DF 43.179

LUIZ HENRIQUE ELOY AMADO

OAB/MS 15.440

MICHAEL MARY NOLAN

OAB/SP 81.309

ANDERSON DE SOUZA SANTOS

OAB/MS 17.315
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