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“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 
SPO lote 2, Conjunto D, Ed. Sede do DPE - Complexo da PCDF - Bairro Setor Policial - Brasília/DF –  

(61) 3207-4894  email: drcc-atendimento@pcdf.df.gov.br 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA CRIMINAL 

DE BRASÍLIA/DF. 

            

                       URGENTE    

 

 

 

Inquérito Policial nº 4/2023 – DRCC 

Ocorrência Policial nº 7/2023 – DRCC 

Protocolo nº 96.034/2023 - DRCC 

 

 

 

A AUTORIDADE POLICIAL DA DELEGACIA ESPECIAL DE 

REPRESSÃO AOS CRIMES CIBERNÉTICOS - DRCC/PCDF vem à presença 

de Vossa Excelência, com base nos artigos 240 e seguintes, 312 e 313, todos 

do Código de Processo Penal, no art. 4º da Lei nº 9.613/98, na Lei 

Complementar nº 105/2001, representar pela expedição de mandados 

judiciais, decretando 

 

PRISÃO PREVENTIVA; BUSCA E APREENSÃO; AFASTAMENTOS DE 

SIGILOS BANCÁRIO, DE COMUNICAÇÕES E DE DADOS TELEMÁTICOS e 

DECRETAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PERFIL/CONTA DE REDE SOCIAL 

 

 

em razão dos fundamentos fáticos e de direito a seguir expostos. 

 

DA URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO 

 

 Os fatos a seguir narrados, no contexto atual de instabilidade 

social e de segurança em que o Distrito Federal e a Capital Federal estão 
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envolvidos, diante de ameaças concretas de ataque com explosivos ao 

Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, bem como efetivas invasões e 

depredação a órgãos públicos, demonstra que certos indivíduos continuam 

incitando a massa populacional em detrimento da ORDEM PÚBLICA. 

Com fins de PREVENÇÃO DE POSSÍVEIS NOVOS CASOS DE 

ATAQUES ORQUESTRADOS A BENS E PESSOAS, desta feita relacionados 

ao Governo do Distrito Federal, requer-se a urgência na apreciação deste 

pleito. 

 

1.  DA NOTÍCIA DOS FATOS 

 

 

1.1   A primeira reportagem feita com relação à atual gestão no Governo 

do Distrito Federal foi postada em 09/01/2023 às 13h22, assinado por 

“Redação”, o que demonstra a intenção em se mascarar qual dos repórteres 

daquele site fez a postagem e pode ser encontrada na URL 

https://www.notibras.com/site/celina-chega-ao-buriti-como-herdeira-que-

roriz-nao-teve/: 
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Na página visitada, o autor da matéria usa o texto “Celina sabe 

articular, claro. Desde a baixa patente da Polícia Militar ao mais alto clero do 

Congresso Nacional. Mesmo assim, está consciente que velhos esparadrapos 

podem se despregar e reabrir feridas draconianas.”  

O texto se encerra com a tentativa de chamar atenção aos leitores 

da Operação Drácon (feridas draconianas).  

Das consultas feitas a respeito da Operação Drácon, verificou-se 

que o processo se encontra suspenso em relação à Governadora em Exercício:  

“O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto 

Martins, deferiu pedido da deputada federal Celina Leão (PP-DF) para 

suspender a ação penal oriunda da Operação Drácon.” – Fonte da matéria: 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/justica-distrito-

federal/presidente-do-stj-suspende-acao-penal-da-operacao-dracon.   

 

1.2   A segunda reportagem foi postada em 12/01/2023 às 00h35, 

também assinado por “Redação” e pode ser encontrada na URL 

https://www.notibras.com/site/pandora-politica-pode-cortar-tambem-a-

cabeca-de-celina-leao/:  
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Na página visitada, o autor da matéria usa o texto “Não bastasse 

seu passado sujo, envolvida na Operação Drácon, que identificou desvio do 

erário em emendas parlamentares para a área da saúde pública, a governadora 

em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), acaba de arranjar mais 

sarnas para se coçar: um pedido de impeachment, que pode pegar não apenas 

a ex-deputada, como também o governador afastado Ibaneis Rocha (MDB).”  

Mais uma tentativa clara de fazer ligação da Governadora em 

Exercício com a Operação Drácon. 

 

1.3   A terceira reportagem foi postada em 12/01/2023 às 21h00, 

também assinado por “Redação” e pode ser encontrada na URL 

https://www.notibras.com/site/celina-quer-dar-anel-a-lula-para-salvar-um-

dedo-e-ficar-no-buriti/:  

 

 

 

Nesta matéria, o autor escreve que “Emissários de Celina Leão (PP) 

governadora em exercício do Distrito Federal que viu o Poder cair em seu colo 

com o afastamento sumário por um prazo de 90 dias do titular Ibaneis Rocha 
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(MDB), estão tentando levar a Lula, via Arthur Lira, presidente da Câmara dos 

Deputados, uma proposta vergonhosa quando se trata de assunto sério: ela 

quer dar o anel ao presidente, não perder os dedos e continuar à frente do 

Palácio do Buriti.”  

E ainda: “Contudo, apesar de toda essa grana, Celina foi 

supostamente cúmplice e como tal, assistiu de camarote a Praça dos Três 

Poderes ser incendiada, depredada, vilipendiada um bando de 

terroristas por quem ela tem simpatia”. 

 

1.4   A quarta reportagem foi postada em 15/01/2023 às 04h02, 

sempre assinada por “Redação” e pode ser encontrada na URL 

https://www.notibras.com/site/celina-tenta-enganar-lula-com-um-

bolsonarista-na-seguranca/, sempre com teor difamatório: 
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2. DA QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS  

 

Em consultas em fontes abertas na internet, verificou-se que os 

dados de registro do domínio www.notibras.com encontram-se protegidos 

por privacidade, porém ao se consultar o histórico do mesmo, os verdadeiros 

proprietários são mostrados, quais sejam: 

 

2.1. DAS PESSOAS FÍSICAS 

 

• JOSÉ SEABRA NETO, filho de Geraldo de Farias Seabra e 

Maria Madalena de Seabra, nascido em 19/01/1952, portador da 

Carteira de Identidade nº 1010100 SSP/PE, inscrito no CPF nº 

128.621.181-68, com endereços informados na Rua 25 Norte, 

Lote 2, Apto 2204, Residencial Viviane Rinald, Águas Claras/DF; 

e 

• ERIC ANDRADE DO LAGO SEABRA, filho de Jose Seabra 

Neto e Eudas Andrade do Lago Seabra, nascido em 31/07/1977, 

portador da Carteira de Identidade nº 1721189 SSP/DF, inscrito 

no CPF nº 796.708.811-53, com endereço informado na Quadra 

201, lote 5, Apto 107, Águas Claras/DF.  

 

2.2. DAS PESSOAS JURÍDICAS 

 

• GNC COMUNICAÇÃO LTDA, nome fantasia NOTIBRAS, 

ATIVA, inscrita no CPNJ nº 06.027.747/0001-10, registrada em 10/11/2003, 

com capital social de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sediada na Rua 25 Norte, 

Lote 2, Apto 2204, Residencial Viviane Rinald, Águas Claras/DF, tem como 

sócio-administrador JOSÉ SEABRA NETO; 

• EMPRESA JORNALÍSTICA VALE DO BEKKA LTDA, nome 

fantasia NOTIBRAS, ATIVA, inscrita no CPNJ nº 06.027.747/0001-10, 

registrada em 16/11/2021, com capital social de R$ 5.000,00 (cinco mil 
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reais), sediada na Rua 25 Norte, Lote 2, Apto 2204, Residencial Viviane Rinald, 

Águas Claras/DF, tem como sócio-administrador JOSÉ SEABRA NETO, e-

mail financeiro.notibras@gmail.com; e 

• ERIC ANDRADE DO LAGO SEABRA ME, nome fantasia 

IDEIA MINHA COMUNICAÇÃO, inscrita no CPNJ nº 28.568.221/0001-80, 

registrada em 04/09/2017, com capital social de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), sediada na Quadra 201, lote 5, Apto 107, Águas Claras/DF, tem como 

sócio-administrador ERIC ANDRADE DO LAGO SEABRA. 

 

 

3. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

 

 

Os fatos narrados se amoldam, em tese, aos delitos de:  

a) Golpe de Estado, art. 359-M, do Código Penal;  

b) Violência política de gênero, art. 359-P, do Código Penal;  

c) Difamação, art. 139 do Código Penal;  

d) Injúria, art. 140 do Código Penal; e 

e) Perseguição, art. 147-B do Código Penal. 

 

Após detidas análises quanto ao conteúdo das postagens feitas no 

site www.notibras.com, conforme documentos anexos, desde o dia 09 de 

janeiro de 2023, tem-se que os autores vêm utilizando citado veículo e suas 

redes sociais para propagação de Fake News, a fim de dar continuidade aos 

ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS e ATAQUES TERRORISTAS do dia 08 de 

janeiro de 2023.  

 

• No dia 09 de janeiro de 2023, os autores publicaram uma 

notícia relacionando a governadora à Operação Drácon, do ano de 2016, 

apesar da suspensão da ação penal pelo Superior Tribunal de Justiça, com o 
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fim de difamar a governadora.1 

• Em 12 de janeiro de 2023, os autores publicaram notícia 

afirmando que a governadora em exercício “quer dar anel a lula para salvar 

um dedo e ficar no Buriti”.  

Em seguida, distorceram o ditado popular “vão-se os anéis e ficam 

os dedos” (expressão que reflete a escolha pelo mal menor), para usá-la em 

tom pejorativo, depreciativo, em desfavor da governadora, como se ela fosse se 

submeter a atos sexuais com o Presidente da República para angariar 

vantagens. 2 

Além do crime de injúria, tal conduta caracteriza crime contra o 

Estado Democrático de Direito, art. 359-P do Código Penal, uma vez que visa 

dificultar o exercício os direitos políticos da governadora (de exercer o governo 

do Distrito Federal) em razão do sexo (pelo fato de Celina Leão ser mulher).  

 No entanto, a real finalidade dos autores consiste em atentar 

contra o Estado Democrático de Direito, desestabilizando o governo 

local, a fim de instalarem o caos no Distrito Federal, assim como 

aconteceu em 08 de janeiro de 2023 em âmbito federal.  

• Ainda no dia 12 de janeiro de 2023, os autores publicaram 

Fake News, vinculando a governadora à Operação Caixa de Pandora e à 

Operação Drácon, ambas do ano de 2016, a um pedido de impeachment 

protocolizado recentemente na Câmara Legislativa do Distrito Federal, sendo 

que ambos não têm qualquer relação, a fim de difamar Celina Leão.  

• Em 15 de janeiro de 2023, os autores caluniaram Celina 

Leão ao publicar notícia falsa, afirmando que ela estaria tentando enganar o 

 

 

1 Disponíveis em https://www.notibras.com/site/pandora-politica-pode-cortar-tambem-a-cabeca-de-

celina-leao/ e https://www.metropoles.com/distrito-federal/justica-distrito-federal/presidente-do-stj-

suspende-acao-penal-da-operacao-dracon  

2 Em anexo e disponível em: https://www.notibras.com/site/celina-quer-dar-anel-a-lula-para-salvar-um-

dedo-e-ficar-no-buriti/,  

SI
G

IL
O

SO

https://www.notibras.com/site/pandora-politica-pode-cortar-tambem-a-cabeca-de-celina-leao/
https://www.notibras.com/site/pandora-politica-pode-cortar-tambem-a-cabeca-de-celina-leao/
https://www.metropoles.com/distrito-federal/justica-distrito-federal/presidente-do-stj-suspende-acao-penal-da-operacao-dracon
https://www.metropoles.com/distrito-federal/justica-distrito-federal/presidente-do-stj-suspende-acao-penal-da-operacao-dracon


Num. 146918666 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 - 17/01/2023 14:17:13
https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23011715082450100000135518474
Número do documento: 23011715082450100000135518474
Este documento foi gerado pelo usuário 969.***.***-87 em 26/01/2023 17:39:24 SIGILOSO

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 

                 DELEGACIA ESPECIAL DE REPRESSÃO AOS CRIMES CIBERNÉTICOS 

 
 

 

9 / 19 

 

P
O

L
ÍC

IA
 C

IV
IL

 D
O

 D
IS

T
R

IT
O

 F
E

D
E

R
A

L
 

Presidente da República, em flagrante abuso da liberdade de expressão. 3 

Conclui-se, dessa forma, que os representados perseguem a 

governadora do Distrito Federal, por meio da proliferação de publicações com 

calúnias, difamações, injúrias, desde o dia seguinte aos atos terroristas de 

08 de janeiro de 2023, na tentativa de depor o governo do Distrito Federal, 

insuflar a população local contra o governo e impedir que a governadora 

desempenhe suas funções.  

Caracterizados, portanto, os crimes de golpe de estado, art. 

359-M; violência política de gênero, art. 359-P; difamação, art. 139; 

injúria, art. 140; e perseguição, art. 147-B; todos do Código Penal.  

 

 

3.1. DA PRISÃO PREVENTIVA 

Segundo a boa doutrina, os pressupostos da decretação da Prisão 

Preventiva, nos moldes do art. 312 do CPP, são o fumus comissi delicti 

(fumaça do cometimento do crrime) e o periculum libertatis (perigo da 

liberdade do investigado/acusado).  

No caso em tela, o primeiro pressuposto representa a justa causa 

e configura-se na prova da existência do crime que são as oitivas das 

vítimas, os comprovantes das transações bancárias fraudulentas, os extratos 

bancários obtidos com autorização judicial, bem como os relatórios policiais 

elaborados por esta Especializada, nos quais foram incluídos os vestígios 

extraídos das contas eletrônicas dos investigados que comprovam todo o liame 

subjetivo entre os investigados. Igualmente, são necessários indícios 

suficientes de autoria, os quais foram substancialmente demonstrados na 

investigação. 

O segundo pressuposto representa o perigo concreto que a 

 

 

3 Disponível em https://www.notibras.com/site/celina-tenta-enganar-lula-com-um-bolsonarista-na-

seguranca/ 
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permanência dos envolvidos em liberdade acarreta para a investigação 

criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a 

segurança social.  

Desse modo, a prisão destes dois indivíduos é primordial. Não 

restam dúvidas que a liberdade de JOSÉ SEABRA NETO e ERIC ANDRADE 

DO LAGO SEABRA trará prejuízos para o restante da investigação e à ordem 

pública.  

Ademais, por CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, a 

medida cautelar é imperativa, já que a permanência dos investigados em 

liberdade tem levado à destruição de provas, bem como diminuição do 

numerário, conforme destacado acima.  

Por fim, as condutas até o momento identificadas amoldam-se, 

em tese, aos delitos de golpe de estado, art. 359-M; violência política de gênero, 

art. 359-P; difamação, art. 139; injúria, art. 140; e perseguição, art. 147-B; 

todos do Código Penal, sendo a maioria dolosos punidos com penas 

privativas de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. 

Por fim, intrinsecamente ligada ao perigo concreto da liberdade 

dos investigados está a CONTEMPORANEIDADE dos requisitos ensejadores 

da constrição pleiteada. Observa-se que as práticas criminosas reiteradas 

são recentes, gerando a certeza de que ao(s) autor(es) não haverá 

impedimentos para novas incursões criminosas, salvo se estiverem sob 

custódia do Estado. 

 

3.2. DA BUSCA E APREENSÃO 

 

A medida de busca e apreensão consiste em instrumento cautelar 

com a finalidade de se buscar, localizar e apreender pessoas ou coisas com a 

finalidade precípua de obter provas ou garantir direitos. 

Como regra, a Constituição Federal, no inciso XI do art. 5º, 

estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 

penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou 

desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação 
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judicial. 

Contudo, excepcionalizando tal garantia, o Código de Processo 

Penal no § 1º do art. 240, autoriza a busca domiciliar, mediante ordem judicial 

para, dentre outras hipóteses:  

 

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 

§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas 

razões a autorizarem, para: 

a) prender criminosos; 

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios 

criminosos; 

c) apreender instrumentos de falsificação ou de 

contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; 

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados 

na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou 

à defesa do réu; 

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao 

acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o 

conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação 

do fato; 

g) apreender pessoas vítimas de crimes; 

h) colher qualquer elemento de convicção. 

 

No caso em tela, pelo já exposto, restou demonstrada a ocorrência 

do ilícito (fumus comissi delicti) e bem como a necessidade da medida (requisito 

análogo ao periculum in mora), especialmente, a finalidade descobrir objetos e 

documentos constitutivos da prova da infração. 

 

3.3. DO AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO 

 

Observando-se que os autores de delitos semelhantes têm se 
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valido de financiamento de terceiros para sua empreitada criminosa, 

necessária é a investigação das contas bancárias das pessoas físicas e 

jurídicas envolvidas. 

Quanto ao pedido de afastamento do sigilo bancário, há previsão 

na Lei Complementar nº 105/2001, nos seguintes termos: 

 

§ 4º A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando 

necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, 

em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e 

especialmente nos seguintes crimes: 

I – de terrorismo; 

II – de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou 

drogas afins; 

III – de contrabando ou tráfico de armas, munições ou 

material destinado a sua produção; 

IV – de extorsão mediante sequestro; 

V – contra o sistema financeiro nacional; 

VI – contra a Administração Pública; 

VII – contra a ordem tributária e a previdência social; 

VIII – lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e 

valores; 

IX – praticado por organização criminosa. 

 

No entanto, o que se visa com a presente medida é, em apreço aos 

princípios da efetividade e celeridade, a autorização judicial para que a 

AUTORIDADE POLICIAL signatária e os AGENTES DE POLÍCIA por ela 

indicados, possam a requisitar diretamente às instituições financeiras as 

informações necessárias à elucidação dos fatos, a exemplo de extratos 

bancários. 

Tal requisição é imprescindível em razão da demora de até meses 

para o processamento e recebimento de informações via sistema SIMBA do 

Banco Central. 
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4. DOS PEDIDOS                         

 

Por tais razões, demonstrada a justa causa para o pedido, esta 

signatária, no uso de suas atribuições legais, representa a Vossa Excelência, 

após a devida Manifestação do Ministério Público, com base no exposto na Lei 

Complementar nº 105/2001, no art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal e 

nos artigos 240, 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, requer: 

 

 

4.1. A DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, com a expedição dos 

respectivos mandados em desfavor de: 

• JOSÉ SEABRA NETO, filho de Geraldo de Farias Seabra e 

Maria Madalena de Seabra, nascido em 19/01/1952, portador da 

Carteira de Identidade nº 1010100 SSP/PE, inscrito no CPF nº 

128.621.181-68, com endereços informados na Rua 25 Norte, 

Lote 2, Apto 2204, Residencial Viviane Rinald, Águas Claras/DF; 

e 

• ERIC ANDRADE DO LAGO SEABRA, filho de Jose Seabra 

Neto e Eudas Andrade do Lago Seabra, nascido em 31/07/1977, 

portador da Carteira de Identidade nº 1721189 SSP/DF, inscrito 

no CPF nº 796.708.811-53, com endereço informado na Quadra 

201, lote 5, Apto 107, Águas Claras/DF. 

 

OBS - Em caso de deferimento dos pedidos de prisão preventiva, 

requer, desde já, que o respectivo mandado de prisão NÃO SEJA 

CADASTRADO NO BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO DO CNJ, 

a fim de que a equipe DRCC possa planejar e executar a operação, sem que 

os investigados fiquem sabendo do deferimento da referida medida por meio 

de simples pesquisa no site do CNJ.  
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4.2. A EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO nas 

residências ou endereços comerciais dos representados, situadas no(a): 

 

• Rua 25 Norte, Lote 2, Apto 2204, Residencial Viviane 

Rinald, Águas Claras/DF, vinculada a JOSÉ SEABRA NETO, 

inscrito no CPF nº 128.621.181-68; e às empresas GNC 

COMUNICAÇÃO LTDA, EMPRESA JORNALÍSTICA VALE DO 

BEKKA LTDA 

 

• Quadra 201, lote 5, Apto 107, Águas Claras/DF, 

vinculado a ERIC ANDRADE DO LAGO SEABRA e à pessoa 

jurídica ERIC ANDRADE DO LAGO SEABRA ME. 

 

 

OBS - Em caso de deferimento do pedido de busca e apreensão, 

requer, desde já, autorização para acessar o conteúdo, ainda que 

armazenado em “nuvem”, de todo e qualquer dispositivo informático ou 

telefone celular apreendido no endereço anteriormente citado, a fim de 

identificar dados relacionados à prática de fraudes bancárias em eventuais 

aplicativos ou sites de troca de mensagens disponíveis na internet, tais como 

Facebook, WhatsApp, Messenger, Twitter, etc. 

 

 

4.3. A DECRETAÇÃO DO AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO, com a 

expedição de ofícios judiciais em que se autoriza a AUTORIDADE POLICIAL 

signatária e aos AGENTES DE POLÍCIA por ela indicados, a requerer 

diretamente às instituições financeiras, em quaisquer de suas filiais ou 

setores, por meios de comunicação físicos ou virtuais: imagens de câmeras 

de segurança dos terminais de autoatendimento e/ou CFTV, referentes aos 

momentos das fraudes, extratos de movimentações bancárias das contas 

investigadas com seus respectivos comprovantes, os quais deverão ser 
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disponibilizados em mídia digital, como por exemplo, arquivo PDF, XLS, TXT, 

CSV, dentre outros, referentes aos seguintes investigados: 

 

• JOSÉ SEABRA NETO, inscrito no CPF nº 128.621.181-68; 

• ERIC ANDRADE DO LAGO SEABRA, inscrito no CPF nº 796.708.811-

53; 

• GNC COMUNICAÇÃO LTDA, nome fantasia NOTIBRAS, inscrita no 

CPNJ nº 06.027.747/0001-10;  

• EMPRESA JORNALÍSTICA VALE DO BEKKA LTDA, nome fantasia 

NOTIBRAS, inscrita no CPNJ nº 44.250.410/0001-66; e 

• ERIC ANDRADE DO LAGO SEABRA ME, nome fantasia IDEIA MINHA 

COMUNICAÇÃO, inscrita no CPNJ nº 28.568.221/0001-80. 

 

 

4.4. DECRETAÇÃO DO AFASTAMENTO DO SIGILO DE COMUNICAÇÕES E 

DE DADOS TELEMÁTICOS: 

 

• À GOOGLE INC., com sede em 1600 Amphitheather Parkway, 

Montain View, CA, United States of America, que forneça as 

seguintes informações, relacionadas à conta de e-mail 

ericseabra@gmail.com, contato.notibras@gmail.com e 

financeiro.notibras@gmail.com:  

a) Dados cadastrais do usuário responsável pela 

conta; 

b) Registros de eventos (Logs) gerados no período de 

01/01/2022 a 16/01/2023, com os endereços IP dos 

acessos e respectivas datas, horários e referência GMT 

(fuso horário); 

c) Conteúdo existente nas diversas caixas de arquivo 

de mensagens (entrada, saída, rascunho, lixeira, etc.)  

d) Eventuais informações de locais de registro de 
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posição georreferenciada, armazenadas no dispositivo 

móvel (history location) no período no período de 

01/01/2023 a 16/01/2023; 

e) Dados relativos ao GOOGLE DRIVE, GOOGLE 

FOTOS, GOOGLE TALK, WEB HISTORY, YOUTUBE e 

demais serviços prestados pela empresa GOOGLE ao 

usuário da conta; 

f) Identificação de eventuais contas de e-mail para as 

quais foram enviadas/direcionadas automaticamente 

(filtro customizados) mensagens eletrônicas recebidas 

pela conta em referência; 

g) Eventuais números de IMEI(s) e/ou terminais 

telefônicos vinculados à conta; 

h) Solicita-se, ainda, as seguintes providências à 

empresa representada:  

• Preserve os dados fornecidos e todos os demais que 

permitam a identificação dos usuários;  

• Se abstenha de informar ao titular da conta solicitada 

acerca do tratamento de seus dados, considerando se 

tratar de procedimento apuratório sigiloso;  

OBS: Requer-se, ainda, que a ordem judicial inclua autorização à Autoridade 

Policial para, de posse dos registros de conexão (IPs), requisitar os dados 

cadastrais do titular do serviço à respectiva empresa Provedora de Conexão.  

 

Pede-se, por apreço ao bom andamento e celeridade das investigações, que 

conste expressamente na ordem judicial e respectivo ofício a 

determinação de que a resposta da empresa seja disponibilizada na 

plataforma LERS, vinculada ao e-mail ronaldo.silva@lers.google e 

fernanda.caldas@lers.google. 

 

• À empresa META PLATFORMS, INC., com sede na 1601 Willlow Road, 
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Menlo Park, CA, 94025, United States of America, que forneça as 

seguintes informações em relação à(s) conta(s) relacionada(s) ao(s) 

usuário(s) da(s) conta(s) da rede social FACEBOOK 

https://www.facebook.com/notibras:  

 

a) Os dados cadastrais do(s) usuário(s), informando os 

números de IP’s de criação e dos logs de acesso no 

período de 01/01/2022 a 16/01/2023, contendo, data, 

hora, fuso horário, porta lógica e de origem, endereço 

MAC/Placa de rede, bem como os números de linhas 

telefônicas e contas de e-mail vinculados à(s) referida(s) 

conta(s) de usuário;  

b) Eventuais locais de registro de posição 

georreferenciada, armazenado no(s) dispositivo(s) 

móvel(is) onde foi utilizada a aplicação no período de 

01/01/2023 a 16/01/2023;  

c) Solicita-se, ainda, as seguintes providências à 

empresa representada:  

• Preserve os dados fornecidos e todos os demais que 

permitam a identificação dos usuários;  

• Se abstenha de informar ao titular da conta 

solicitada acerca do tratamento de seus dados, 

considerando se tratar de procedimento apuratório 

sigiloso; 

• PROMOVA A IMEDIATA SUSPENSÃO DO 

PERFIL/CONTA da rede social FACEBOOK  

https://www.facebook.com/notibras. 

 

OBS: Requer-se, ainda, que a ordem judicial inclua autorização à Autoridade 

Policial para, de posse dos registros de conexão (IPs), requisitar os dados 

cadastrais do titular do serviço à respectiva empresa Provedora de Conexão.  
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4.5. Requer-se MEDIDA CAUTELAR INOMINADA para fim de obrigar os 

responsáveis pelo domínio http://www.notibras.com/site, JOSÉ SEABRA 

NETO, inscrito no CPF nº 128.621.181-68, e ERIC ANDRADE DO LAGO 

SEABRA, inscrito no CPF nº 796.708.811-53, a promoverem a exclusão das 

publicações nos seguintes endereços eletrônicos, sob pena de multa diária:  

 

• https://web.archive.org/web/20230115161209/https://www.notibra
s.com/site/celinatenta-enganar-lula-com-um-bolsonarista-na-
seguranca/  
 

• https://www.notibras.com/site/celina-tenta-enganar-lula-com-um-
bolsonarista-naseguranca/  

 

• https://web.archive.org/web/20230115162605/https://www.notibra
s.com/site/pandora-politica-pode-cortar-tambem-a-cabeca-de-celina-
leao/  

 

• https://web.archive.org/web/20230115162605/https://www.notibra
s.com/site/pandora-politica-pode-cortar-tambem-a-cabeca-de-celina-

leao/ 
 

 

4.6. Requer-se, ainda, que este MM. Juízo conceda ACESSO AO SISTEMA 

PJE/TJDFT referente a esta Medida Cautelar aos servidores abaixo listados, 

todos lotados nesta Especializada, para fins de downloud de peças judiciais 

com as respectivas autenticações (QR CODE): 

 

a) GIANCARLOS ZULIANI, Delegado de Polícia - CPF nº 

016.817.857-57; 

b) DÁRIO TACIANO DE FREITAS JÚNIOR, Delegado de 

Polícia - CPF nº 720.552.941-72; 

c) LETÍZIA FERNANDES DE LOURENÇO, Delegada de 

Polícia - CPF nº 910.175.481-53; 

d) RONALDO BARROS SILVA, Escrivão de Polícia - CPF nº 

369.709.721-00; 

e) FERNANDA MAYRA ROCHA CALDAS, Escrivã de Polícia - 
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CPF nº 723.136.921-91; e 

f) MARIA VILMA TANIGUCHI, Escrivã de Polícia - CPF nº 

814.773.419-00;  

 

Termos em que pede e aguarda deferimento. 

Brasília, 17 de janeiro de 2023. 

 

 

 

_______________________________________ 

LETÍZIA FERNANDES DE LOURENÇO 

Delegada-Chefe Adjunta da DRCC 

Mat. 217.349-2 
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AO JUÍZO CRIMINAL DA 3ª VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF 

 

 

 

Autos nº 0703122-05.2023.8.07.0001 

Referência: Inquérito Policial nº 4/2023 – DRCC 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, por meio de 

seus Promotores de Justiça lotados no Núcleo Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos 

(NCyber), vem se manifestar, conforme fundamentos a seguir expostos, pela concessão de 

 

MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL 

 

1) DOS FATOS  

 

Trata-se de representação oriunda da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes 

Cibernéticos – DRCC, referente aos fatos apurados no Inquérito Policial nº 4/22 – DRCC, na qual, 

em desfavor de JOSÉ SEABRA NETO e ERIC ANDRADE DO LAGO SEABRA, se postula a PRISÃO 

PREVENTIVA; BUSCA E APREENSÃO; AFASTAMENTOS DE SIGILOS BANCÁRIO, DE 

COMUNICAÇÕES E DE DADOS TELEMÁTICOS e DECRETAÇÃO DE SUSPENSÃO DE 

PERFIL/CONTA DE REDE SOCIAL. 

O procedimento foi instruído com: a ocorrência policial; oitiva da 

comunicante/vítima Governadora em exercício CELINA LEÃO HIZIM FERREIRA; notícias 

falsas/difamatórias; identificação dos responsáveis pelo sítio eletrônico que veicula as 

“notícias”. 

Ao analisar o procedimento e a versão da vítima, nota-se que, tão logo houve o 

afastamento do Governador IBANEIS ROCHA, em decorrências dos atos antidemocráticos e de 

Minuta disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium .
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vandalismos ocorridos no dia 08/01/2023, o sítio eletrônico “Notibras” começou a propagar 

ataques a Governadora em exercício. 

Por seu turno, a vítima, ao ser inquirida (ID 146918677), afirmou: “QUE na 

segunda reportagem, atribuem à declarante um passado ‘sujo, por desvio de erário em emendas 

parlamentares para área da saúde pública’, o que não foi comprovado, demonstrando mais uma 

vez a intenção de induzir a erro e confundir a população do GDF, podendo incitar à prática de 

outros atos antidemocráticos; QUE tais matérias também induzem à população do GDF à erro 

quanto à minha competência e capacidade para governar o Distrito Federal; … QUE é factível 

que os responsáveis, com tais postagens, não só estão querendo constranger a declarante para 

impedir ou dificultar o desempenho nas funções de governadora, no exercício do seu mandato, 

como também estão incitando movimentos radicais em desdobramento aos atos terroristas de 

08 de janeiro do corrente ano; QUE a propagação de conteúdos falaciosos podem fomentar 

extremistas radicais para a ‘tomada do Governo do Distrito Federal’ e até induzir a erro o 

Presidente da República, dificultando a governabilidade e a paz social;” 

A Autoridade Policial concluiu que “Os fatos narrados se amoldam, em tese, aos 

delitos de: a) Golpe de Estado, art. 359-M, do Código Penal; b) Violência política de gênero, art. 

359-P, do Código Penal; c) Difamação, art. 139 do Código Penal; d) Injúria, art. 140 do Código 

Penal; e e) Perseguição, art. 147-B do Código Penal”. 

Ainda, a delegada de polícia fundamentou os pedidos alegando que há indícios que 

as postagens tem o escopo de incentivar a continuidade de atos antidemocráticos e terroristas. 

Vejamos: 

“...desde o dia 09 de janeiro de 2023, tem-se que os autores vêm 

utilizando citado veículo e suas redes sociais para propagação de Fake 

News, a fim de dar continuidade aos ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS e 

ATAQUES TERRORISTAS do dia 08 de janeiro de 2023. (…) Além do crime 

de injúria, tal conduta caracteriza crime contra o Estado Democrático de 

Direito, art. 359-P do Código Penal, uma vez que visa dificultar o exercício 

os direitos políticos da governadora (de exercer o governo do Distrito 

Federal) em razão do sexo (pelo fato de Celina Leão ser mulher). No 

entanto, a real finalidade dos autores consiste em atentar contra o Estado 

Democrático de Direito, desestabilizando o governo local, a fim de 

Minuta disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium .
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instalarem o caos no Distrito Federal, assim como aconteceu em 08 de 

janeiro de 2023 em âmbito federal.”. 

É o relatório. 

 

2) PRISÃO PREVENTIVA: 

É cediço que a prisão cautelar é exceção no sistema processual penal vigente, 

somente podendo ser deferida em situações excepcionalíssimas, pois demanda a presença de 

pressupostos e requisitos, bem representados pelos brocardos fumus comissi delicti e periculum 

libertatis. 

Quanto à prova da materialidade, há de se ponderar algumas circunstâncias. 

Infelizmente, desde as eleições, o país vive um clima bélico, em que grupos 

radicais insistem em não aceitar decisões estatais, seja o resultado das urnas, decisões judiciais 

e os atos do legislativo. 

A permanência do clima bélico e de radicalismo é, há bastante tempo, fomentado 

por grupos que difundem fake news, difamando autoridades públicas e criando factoides a fim 

de alimentar a revolta popular e insuflar os movimentos mais radicais. Todo esse movimento 

gerou o sentimento de revolta que contribuiu sobremaneira para a eclosão dos atos odiosos de 

08/01/2023, contidos após a enérgica atuação do Supremo Tribunal Federal.  

É, no entanto, imperioso que se busque estabelecer uma precisa distinção daquilo 

que pode ser considerado crime contra o Estado Democrático de Direito, crime contra honra e 

legítimo exercício da liberdade de expressão, de imprensa e de informação jornalística, sob pena 

de os órgãos estatais serem indevidamente inclinados a fomentar a censura contra 

manifestações albergadas pelos direitos fundamentais previstos na Constituição de 1.988, agir 

esse que acabaria por redundar justamente naquilo que se pretendia combater: um ataque ao 

regime democrático e as liberdades individuais.   

A notícia-crime apresentada pela vítima segue acompanhada de publicações de 

pretenso cunho jornalístico em cujo conteúdo são lançadas afirmações nitidamente 

ofensivas à honra da vítima. Nesse sentido, trechos como “Não bastasse seu passado sujo, 

envolvida na Operação Drácon, que identificou desvio do erário em emendas parlamentares para a 
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área da saúde pública [...]”1, bem como “[...] uma proposta vergonhosa quando se trata de assunto 

sério: ela quer dar o anel ao presidente, não perder os dedos e continuar à frente do Palácio do 

Buriti” e “Celina foi supostamente cúmplice e como tal, assistiu de camarote a Praça dos Três 

Poderes ser incendiada, depredada, vilipendiada um bando de terroristas por quem ela tem 

simpatia”, longe de estarem tutelados pela liberdade de expressão e de imprensa, perfazem condutas 

criminosas que se amoldam aos delitos contra a honra previstos nos artigos 139 e seguintes do 

Código Penal.  

Há se reconhecer, portanto, que, em relação a tais delitos, há prova plena de 

materialidade. 

A autoridade policial, no entanto, vai além e inclui no rol de tipificações a serem 

imputadas aos representados os delitos de “a) Golpe de Estado, art. 359-M, do Código Penal; b) 

Violência política de gênero, art. 359-P, do Código Penal ... e e) Perseguição, art. 147-B do Código 

Penal”, sob o fundamento de que os autores “vêm utilizando citado veículo e suas redes sociais para 

propagação de Fake News, a fim de dar continuidade aos ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS e ATAQUES 

TERRORISTAS do dia 08 de janeiro de 2023.”. 

Há, nesse ponto, um nítido excesso na tipificação das condutas apuradas, ao menos 

nesse momento das investigações. 

Conquanto desonrosas e, nessa medida, criminosas, as matérias jornalísticas que 

instruem a notitia crime não se demonstram aptas a causar desdobramento causal idôneo a tipificar as 

condutas nos graves crimes previstos no novel Título XII do Código Penal.  

O delito previsto no art. 359-M exige, como elementares do tipo, a tentativa de 

deposição a governo legitimamente constituído mediante violência ou grave ameaça. Não só 

inexiste a tentativa de deposição, como também não há se falar em violência ou grave ameaça em 

nenhuma das postagens que instruem a representação policial.  

Em igual medida, não se identifica nas publicações a materialização das condutas de 

restringir, impedir ou dificultar, com emprego de violência física, sexual ou psicológica, o 

exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou 

 

1 https://www.notibras.com/site/pandora-politica-pode-cortar-tambem-a-cabeca-de-celina-leao/ 
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procedência nacional, elementares imprescindíveis para a tipificação do delito previsto no art. 359-P 

do Código Penal.  

Evidentemente que não se ignora que publicações atentatórias à honra têm inegável 

potencial de causar abalo psicológico na vítima capaz de refletir em seu comportamento e no seu bem-

estar. Tais sentimentos, contudo, também devem ser compreendidos como desdobramentos naturais 

causados pela prática dessa espécie de delito, que salvaguarda bem jurídico cuja tutela é, nesse caso, 

exercida pela aplicação das consequências legais previstas nos artigos 139 e seguintes do Código 

Penal, e a gravidade dos abalos emocionais serão devidamente considerada por ocasião da dosimetria 

da pena. É dizer, embora potencialmente causadoras de abalo psicológico, não se vislumbra nas 

condutas refletidas nas publicações a materialidade das condutas previstas no artigo 359-P do Código 

Penal, mesmo na sua forma tentada, seja pela ausência de potencial de lesão aos bens jurídicos 

tutelados, seja por não se identificar teor preconceituoso nas manifestações. 

Quanto ao crime de Perseguição, previsto no art. 147-B do Código Penal, novamente 

se tem que o abalo emocional causado na vítima pelas difamatórias e caluniosas publicações melhor 

se amoldam aos crimes contra a honra, não se perfazendo uma ameaça à integridade psicológica apta 

a restringir à capacidade de locomoção ou mesmo invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade 

ou privacidade, ao menos a considerar os elementos de informação então coligidos pela investigação. 

Merece, por fim, destaque, que, conquanto a i. autoridade policial pretenda vincular as 

ações dos representados “aos ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS e ATAQUES TERRORISTAS do dia 08 

de janeiro de 2023”, uma breve consulta ao periódico virtual evidencia que os representados 

encampam em suas publicações sobre o tema, teses e manifestações absolutamente contrárias as 

odiosas ações daquele domingo. 

Nesse sentido, ao se realizar o acesso ao sítio eletrônico 

https://www.notibras.com/site/2, , nota-se, de plano, uma grande manchete intitulada: 

 

 

 

 

 

 

2 Nessa data (17/01/2023), às 22:16. 
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Infere-se, em verdade, um nítido posicionamento contrário às ações praticadas no 

dia 08/01/2023. 
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E, logo na sequência, como se verifica, são também veiculadas manchetes 

detratoras aos criminosos responsáveis pelos atentados, demonstrando, novamente, postura 

repreensiva aos ataques. 

 

 

Por fim, da completa análise da página inicial do site “Notibras” (anexo), extrai-se 

uma série de outras informações e notícias de caráter informacional, a denotar que a utilização 

do espaço virtual também é utilizada com o intuito jornalístico.  

Em razão das conclusões acima apontadas, o Parquet reputa presente tão somente 

a prova plena de materialidade dos crimes contra a honra indicados na representação policial. 

Os indícios de autoria são robustos diante do levantamento realizado pela DRCC 

consoante nos documentos ID: 146918674 e seguintes. 

Em continuidade à análise dos demais requisitos da prisão preventiva, embora se 

verifique presente o periculum libertatis, materializado na possibilidade de reiteração 

criminosa, o Ministério Público entende serem plenamente suficientes medidas cautelares 

diversas da prisão. Nesse sentido, visando coibir eventuais replicações de matérias desonrosas 

contra a vítima, o Parquet postula a medida cautelar de proibição de publicação de 

matérias, notícias, manchetes ou quaisquer outras publicações, no site 

https://www.notibras.com/site/ ou por qualquer outro meio físico (jornais impressos, 

Minuta disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium .
Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.002249/2023-66.

Assinado por LEONARDO OTREIRA - NCyber/PGJ em 17/01/2023 e outros.

SI
G

IL
O

SO

https://www.notibras.com/site/


Num. 146967964 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: JULLYER GADIOLI MILANEZ - 17/01/2023 23:40:23
https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23011723334413300000135561207
Número do documento: 23011723334413300000135561207
Este documento foi gerado pelo usuário 969.***.***-87 em 26/01/2023 17:39:25 SIGILOSO

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 

NÚCLEO ESPECIAL DE COMBATE AOS CRIMES CIBERNÉTICOS - NCYBER 

8 

panfletos e semelhantes) ou virtual (redes sociais, outras páginas na internet etc), 

pessoalmente ou por interposta pessoa, que citem ou façam referências à vítima, ainda 

que de forma indireta ou passível de inferência por outros meios, excetuadas 

republicações ipses litteris de matérias jornalísticas de outros veículos de imprensa, sob 

pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada publicação, sem 

prejuízo da decretação da prisão preventiva em razão do descumprimento da cautelar, 

nos termos dos art. 282, §4º e 312, §1º, ambos do Código de Processo Penal.  

Do mesmo modo, a fim de fazer cessar a prática criminosa já consumada, seja 

determinado “aos responsáveis pelo domínio http://www.notibras.com/site, JOSÉ SEABRA 

NETO, inscrito no CPF nº 128.621.181-68, e ERIC ANDRADE DO LAGO SEABRA, inscrito no CPF 

nº 796.708.811-53, de promoverem a exclusão das publicações nos seguintes endereços 

eletrônicos, sob pena de multa diária no mesmo valor:  

• https://web.archive.org/web/20230115161209/https://www.notibra 

s.com/site/celinatenta-enganar-lula-com-um-bolsonarista-naseguranca/  

• https://www.notibras.com/site/celina-tenta-enganar-lula-com-

umbolsonarista-naseguranca/  

• https://web.archive.org/web/20230115162605/https://www.notibra 

s.com/site/pandora-politica-pode-cortar-tambem-a-cabeca-de-celinaleao/  

• https://web.archive.org/web/20230115162605/https://www.notibra 

s.com/site/pandora-politica-pode-cortar-tambem-a-cabeca-de-celinaleao/ 

 

3) BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR; AFASTAMENTOS DE SIGILOS BANCÁRIO, DE 

COMUNICAÇÕES E DE DADOS TELEMÁTICOS: 

A Polícia Civil também representa pelo deferimento das cautelares acima citadas.  

Dispõe o Código de Processo Penal, em seu artigo 240, caput e §1º, que a busca e 

apreensão poderá ter como finalidade a captura de pessoas ou coisas, sendo que, em relação a 

estas últimas, admite-se tal medida para apreender instrumentos utilizados na empreitada 

criminosa, bem como para descobrir objetos necessários à prova da infração (alíneas “d” e “e” 

do parágrafo acima mencionado). 

O pressuposto da busca domiciliar, ainda de acordo com o mesmo dispositivo 

legal, é a existência de fundadas razões que a autorizarem, ou seja, de necessidade de se 
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acautelar bens jurídicos, incluindo aí a proteção ao resultado útil não apenas da investigação, 

mas do próprio processo penal, fim último da investigação criminal (cf. PACELLI, Eugênio. Curso 

de processo penal. 17 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 440). 

Da detida análise dos autos, verifica-se que a materialidade e autoria das condutas 

atribuídas aos representados no entendimento do Ministério Público já se encontram 

devidamente demonstradas pelos elementos de prova e de informação reunidos nos autos, de 

modo que não se vislumbra justa causa para a deflagração da gravosa medida.  

Do mesmo modo, o Ministério Público não vislumbra presentes os requisitos 

necessários para as demais representações cautelares, quais sejam a decretação do afastamento 

do sigilo bancário e do afastamento do sigilo de comunicações de dados telemáticos. Como 

afirmado, a materialidade dos delitos se encontra devidamente demonstrada pelas publicações 

juntadas aos autos. O teor das matérias é suficiente para se atestar os delitos contra a honra 

cometidos pelos representados. A autoria, do mesmo modo, demonstra-se suficientemente 

demonstrada pela laboriosa investigação realizada pela polícia. 

Por fim, quanto à suspensão do perfil no https://www.facebook.com/notibras, o 

Ministério Público reputa suficiente seja determinado a exclusão das publicações que 

tenham republicado nessa rede social as matérias veiculadas nos links  

• https://web.archive.org/web/20230115161209/https://www.notibra 

s.com/site/celinatenta-enganar-lula-com-um-bolsonarista-naseguranca/  

• https://www.notibras.com/site/celina-tenta-enganar-lula-com-

umbolsonarista-naseguranca/  

• https://web.archive.org/web/20230115162605/https://www.notibra 

s.com/site/pandora-politica-pode-cortar-tambem-a-cabeca-de-celinaleao/  

• https://web.archive.org/web/20230115162605/https://www.notibra 

s.com/site/pandora-politica-pode-cortar-tambem-a-cabeca-de-celinaleao/ 

 

 sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

bem como a proibição de veiculação de publicações que citem ou façam referências à 

vítima, ainda que de forma indireta ou passível de inferência por outros meios, 

excetuadas republicações ipses litteris de matérias jornalísticas de outros veículos de 

imprensa, sob pena de multa diária de mesmo valor para cada publicação, sem prejuízo 
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da decretação da prisão preventiva em caso de reiteração, nos termos dos art. 282, §4º e 

312, §1º, ambos do Código de Processo Penal. 

 

4) CONCLUSÃO: 

 

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer o parcial acolhimento das 

medidas pleiteada pela autoridade policial, nos termos anteriormente indicados. 

Cabe ressaltar que se encontra presente a urgência da concessão da medida 

em caráter inaudita altera partes, uma vez que o exercício do contraditório representaria 

prejuízo irreversível à investigação em andamento. 

 

Brasília, 17 de janeiro de 2023.  

 

 

RODRIGO FOGAGNOLO MAURICIO 

Promotor de Justiça Adjunto 

 

 

LEONARDO OTREIRA 

Promotor de Justiça Adjunto 

 

 

JULLYER GADIOLI MILANEZ 

Promotor de Justiça Adjunto 

 

 

STEPHANY NELY LOBATO 

Promotora de Justiça Adjunta 
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HISTÓRICO - 08191.002249/2023-66

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Ministério Público da União

 Data  Resultado  Responsável  Unidade  Destino

02a. P.J. Criminal e do
Tribunal do Júri de Águas
Claras

JULLYER GADIOLI MILANEZ17/01/2023 23:23:44 Coassinatura confirmada

Núcleo Especial de
Combate aos Crimes
Cibernéticos

RODRIGO FOGAGNOLO
MAURICIO

17/01/2023 23:23:39 Coassinatura confirmada

Núcleo Especial de
Combate aos Crimes
Cibernéticos

LEONARDO OTREIRA17/01/2023 23:21:06 Coassinatura solicitada

Núcleo Especial de
Combate aos Crimes
Cibernéticos

LEONARDO OTREIRA17/01/2023 23:21:06 Coassinatura solicitada

Núcleo Especial de
Combate aos Crimes
Cibernéticos

LEONARDO OTREIRA17/01/2023 23:21:06 Documento assinado

Núcleo Especial de
Combate aos Crimes
Cibernéticos

LEONARDO OTREIRA17/01/2023 23:21:01 Documento incluído
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Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  

 

3ª Vara Criminal de Brasília

PROCESSO: 0703122-05.2023.8.07.0001

CLASSE: PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA (313)

AUTORIDADE POLICIAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

RÉU: ERIC ANDRADE DO LAGO SEABRA e outros

 

 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

 

 

 
Trata-se de representação pela PRISÃO PREVENTIVA; BUSCA E APREENSÃO; 
AFASTAMENTOS DE SIGILOS BANCÁRIO, DE COMUNICAÇÕES E DE DADOS 
TELEMÁTICOS e DECRETAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PERFIL/CONTA DE REDE 
SOCIAL formulada pela il. Delegada da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes 
Cibernéticos – DRCC, com o fim de subsidiar investigação referente a notícias publicadas pelo 
sítio eletrônico “Notibras” envolvendo a Senhora Governadora em exercício. 
 
A Autoridade Policial menciona que tão logo houve o afastamento do Governador IBANEIS 
ROCHA, em decorrência dos atos antidemocráticos e de vandalismos ocorridos no dia 
08/01/2023, o sítio eletrônico “Notibras” começou a propagar ataques à Governadora em 
exercício. 
 
Relata que foram publicadas quatro notícias envolvendo CELINA LEÃO, desde o dia 
09/01/2023, e que tais matérias tem o escopo de incentivar a continuidade de atos 
antidemocráticos e terroristas, trazendo supostos indícios da prática dos delitos de: a) Golpe de 
Estado, art. 359-M, do Código Penal; b) Violência política de gênero, art. 359-P, do Código 
Penal; c) Difamação, art. 139 do Código Penal; d) Injúria, art. 140 do Código Penal; e e) 
Perseguição, art. 147-B do Código Penal.  
 
Destaca que as medidas são essenciais para concluir as investigações relacionadas aos fatos 
apurados, apreendendo objetos e obtendo informações bancárias e telemáticas que reforçam a 
materialidade delituosa, bem como a segregação cautelar para conveniência da instrução 
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criminal.  
 
Trouxe vários documentos: ocorrência policial; oitiva da comunicante/vítima Governadora em 
exercício CELINA LEÃO HIZIM FERREIRA; notícias falsas/difamatórias; identificação dos 
responsáveis pelo sítio eletrônico que veicula as “notícias”. 
 
O Ministério Público opinou pelo deferimento parcial das medidas (ID 146967964). 
 
É o relato do necessário. Decido. 
 
Destaco inicialmente que, em se tratando de representação pela decretação da prisão preventiva 
de investigados, incumbe ao Poder Judiciário analisar, de maneira fundamentada e criteriosa, os 
pressupostos autorizadores da medida, sob pena de violação ao princípio da presunção de 
inocência.  
 
Isso porque, em se cuidando de medida acauteladora mais grave no processo penal, a prisão 
preventiva somente deve ser decretada quando necessária, legitimando-se diante de situações 
nas quais seja o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa 
proteger, segundo o art. 312 do CPP.  
 
Na hipótese dos autos, a Autoridade Policial pontuou pela presença de indícios dos seguintes 
delitos: a) Golpe de Estado, art. 359-M, do Código Penal; b) Violência política de gênero, art. 
359-P, do Código Penal; c) Difamação, art. 139 do Código Penal; d) Injúria, art. 140 do Código 
Penal; e e) Perseguição, art. 147-B do Código Penal. 
 
Todavia, o próprio órgão acusatório, titular da ação penal, mencionou a inexistência por ora de 
elementos mínimos pertinentes a todos os crimes relacionados. Aduziu que, embora 
vivenciemos um momento turbulento e de radicalismo - no contexto dos fatos apurados - 
verifica-se a presença de dados indiciários apenas com relação a delitos contra a honra. 
 
Comungo de tal entendimento. Inobstante a certeza de que atos antidemocráticos devem ser 
combatidos com o rigor da lei, as condutas apuradas nestes autos sinalizam pela existência, em 
tese, de delitos contra a honra da Senhora Governadora em exercício. 
 
Nesse quadro, tem-se que a segregação cautelar não se mostra razoável. Além de não estarem 
presentes os requisitos autorizadores da medida extrema e excepcional, os elementos trazidos à 
baila referem-se a delitos punidos com detenção. 
 
Por outro lado, acerca da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, como proibição de 
publicações envolvendo o nome da suposta vítima, com fixação de multa em caso de 
descumprimento, entendo que para tal objetivo melhor se adequa o juízo cível, em que poderá 
ser pleiteada, inclusive, a fixação de danos decorrentes das matérias publicadas ou multa 
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oriunda de eventuais descumprimentos, sem necessidade de comprovação de ilícito de natureza 
penal.
 
Sobre a busca e apreensão, quebra de sigilo de dados bancários e telemáticos, sob a 
ótica de que há indícios somente de crimes contra a honra, resta ausente justa causa 
para deflagração de tais medidas. Os indícios de autoria e a materialidade 
colacionados dispensariam outras providências. Neste ponto, o teor das 
publicações/matérias publicadas e carreadas aos autos assumem relevo.
 

Finalmente, cabe ressaltar que outros aspectos, incluindo o que diz respeito à competência para 
processamento o feito, poderão ser reavaliados oportunamente, a partir da evolução das 
investigações, com uma melhor definição dos tipos penais e do local da prática delitiva. 
 
Por tais razões, tenho como ausentes os requisitos autorizadores das medidas cautelares, razão 
pela qual INDEFIRO os pedidos constantes da representação de ID 146918666. 
 
Cientifique-se o Ministério Público, bem como a autoridade representante. 
 

Intime-se.
 
 Arquivem-se oportunamente com as cautelas de estilo. 

 

BRASÍLIA-DF, 18 de janeiro de 2023.

   

Omar Dantas Lima

Juiz de Direito
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