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O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  (MPF),  pelo  Procurador  da

República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, comparece

perante Vossa Excelência para expor e requerer o que segue.

Trata-se  de  representação  criminal  proposta  em  face  de  Silas  Lima

Malafaia, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados nos arts. 18, 23, inciso II, e 26,

todos da Lei n° 7.170/1983 (Lei de Segurança Nacional).

Narra a representação em comento que, no dia 16 de junho do corrente

ano, em publicação realizada na rede social Twitter, Silas teria praticado o delito tipificado

no artigo 26 da Lei n° 7.170/1983, ao afirmar o seguinte: “FORÇAS ARMADAS CONTRA

ESSE DITADOR DA TOGA! Artigo 142 da CF contra esse absurdo! O apoio da imprensa

a essa safadeza de Alexandre de Moraes, querem derrubar Bolsonaro porque perderam

bilhões, o silêncio de Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia e o presidente da OAB. VERGONHA

TOTAL”. Dessa forma, teria imputado a Rodrigo Maia e a Davi Alcolumbre fato ofensivo às

suas reputações, qual seja, silenciar diante de uma tentativa de golpe contra o Presidente

Jair Bolsonaro.

Relata ainda que, na mesma data, utilizando-se da mesma rede social, o

representado teria praticado também o delito tipificado no artigo 23, inciso II, da Lei n°

7.170/1983, ao alegar o seguinte: “Neste vídeo eu faço denúncias gravíssimas e mostro

na  lei  que  o  STF está  dando  um golpe  no  Brasil.  Bolsonaro  tem que  se  posicionar

convocando as Forças Armadas”. O referido crime teria sido praticado em razão de que



Silas supostamente incitaria a animosidade entre as Forças Armadas e as instituições

civis, no caso, o Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Por fim, relata também que em 16/06/2020, em seu perfil pessoal na rede

social  Twitter,  teria cometido o delito insculpido no artigo 18 da Lei n° 7.170/1983, ao

afirmar que:  “ESTÁ INSTALADO O ESTADO POLICIAL. ACABOU A LIBERDADE DE

EXPRESSÃO! Com a operação de hoje, exclusivamente contra apoiadores de Bolsonaro,

o ditador, tirano, ministro do PSDB, Alexandre de Moraes, confirma a perseguição política

para  derrubar  Bolsonaro.  TINHA QUE SER PRESO!”;  e  também que:  “O MINISTRO

DITADOR E TIRANO DO PSDB ! Alexandre de Moraes rasgou a constituição, art. 129,

inciso I, o sistema acusatório é restrito do MP, rasgou o art. 144, montou o seu próprio

aparato  de  investigação  sem  a  participação  da  PF.  NÃO  MERECE  SÓ  PERDER  O

CARGO. CADEIA!”. Neste cenário, o representado teria tentado impedir, com emprego de

violência ou grave ameaça, o livre exercício de um dos Poderes da União, no caso, o

Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Ao final, requereu o recebimento da notícia-crime e seu encaminhamento

ao ministério público, com a sequente instauração de inquérito policial para a apuração

dos fatos narrados e, por fim, a propositura de ação penal em face de Silas Lima Malafaia.

Vieram os autos para manifestação do Ministério Público Federal.

1. DA LEI DE SEGURANÇA NACIONAL

Preliminarmente, antes da análise dos fatos narrados na representação

em comento, é fundamental relembrar que a Lei n° 7.170/1983, também conhecida com

Lei de Segurança Nacional, foi promulgada durante o regime militar que vigorou no Brasil

entre  os  anos  de  1964  e  1985,  período  de  repressão  das  liberdades  individuais,

especialmente  no  que  concerne  à  liberdade  de  expressão  daqueles  que  eram

considerados  opositores  do  regime  vigente,  bem  como  as  liberdades  políticas  dos

cidadãos. 

Dessa forma, os crimes da Lei em comento devem ser analisados sob um

novo prisma constitucional e conforme os princípios estabelecidos pela Constituição de

1988, que ressignificou as liberdades individuais. 



Assim  sendo,  para  a  configuração  dos  delitos  previstos  na  Lei  de

Segurança Nacional, não basta apenas a ocorrência da tipicidade formal da conduta, mas

também  deve  haver  lesão  ou  ameaça  de  lesão  efetiva  e  grave  aos  bens  jurídicos

tutelados pela antedita norma, já interpretada à luz da CF/88. Neste sentido, extraem-se

da Lei os seguintes dispositivos:

Art. 1º - Esta Lei prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão: 

I - a integridade territorial e a soberania nacional; 

Il - o regime representativo e democrático, a Federação e o Estado de Direito; 

Ill - a pessoa dos chefes dos Poderes da União. 

Art. 2º - Quando o fato estiver também previsto como crime no Código Penal, no
Código Penal Militar ou em leis especiais, levar-se-ão em conta, para a aplicação
desta Lei: 

I - a motivação e os objetivos do agente; 

II  -  a  lesão  real  ou  potencial  aos  bens  jurídicos  mencionados  no  artigo
anterior;

Para que haja crime contra Segurança Nacional, portanto, de rigor que o

fato criminoso provoquem lesão ou exponham a perigo de lesão:

“- a integridade territorial e a soberania nacional;

Il - o regime representativo e democrático, a Federação e o Estado de

Direito; 

Ill - a pessoa dos chefes dos Poderes da União”. 

E quando o fato também for previsto como crime no Código Penal, aplica-

se a regra do que está disposta no art. 2º da Lei. 

Feitas estas considerações, a seguir será feita a análise pormenorizada

dos artigos descritos na representação, bem como dos fatos narrados.



2. DO ATO REPRESENTADO E O ALCANCE DA LEI DE SEGURANÇA

NACIONAL

Para a configuração dos delitos tipificados na Lei de Segurança Nacional,

faz-se necessária a lesão real ou potencial aos seguintes bens jurídicos: a integridade

territorial e a soberania nacional, o regime representativo e democrático, a Federação e o

Estado de Direito ou, ainda, a pessoa dos chefes dos Poderes da União.

No caso em apreço não há indícios de que as publicações efetuadas pelo

pastor Silas efetivamente tenham o condão de lesionar os bens jurídicos tutelados pela

Lei  de  Segurança  Nacional.  Ademais,  também  não  existem  indícios  de  que  o

representado, ainda que se trate de uma figura pública e exerça influência sobre diversos

cidadãos,  exerça  essa  mesma influência  no  âmbito  do  governo  federal,  ao  ponto  de

representar uma ameaça à ordem social vigente ou aos chefes dos Poderes da União.

Neste  contexto,  depreende-se  que  as  críticas  publicadas  pelo

representado em seu perfil pessoal na rede social Twitter limitam-se a isso mesmo, são

meras críticas, incapazes de provocar afetação concreta aos bens protegidos pela Lei de

Segurança  Nacional,  o  que  se  reputa  indispensável  para  a  configuração  dos  delitos

tipificados pela antedita norma.

Ressalta-se  ainda  que  o  direito  à  liberdade  de  expressão  e,

consequentemente,  de  tecer  críticas  às  posturas  adotadas  por  autoridades  públicas,

encontra amparo na Constituição Federal de 1988, fato que não pode ser desconsiderado

na ocasião da análise dos delitos tipificados pela Lei n°  7.170/1983. Não se pode chegar

ao absurdo de criminalizar a simples manifestação de um posicionamento ou crítica sem

que  este  efetivamente  represente  uma  ameaça,  visto  que  tal  prática  representaria

verdadeira censura.

A conduta representada, como visto acima, não tem capacidade de violar

artigos 1º e 2º da LSN de modo que não se há falar em aplicação dos tipos previstos

nessa  lei.  Contudo,  para  fins  de  argumentação,  passo  a  analisar  cada um dos tipos

indicados na representação. 



3. ART. 23, INCISO II, DA LSN

O delito previsto no artigo 23, inciso II,  da Lei de Segurança Nacional,

criminaliza a conduta de “Incitar a animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e

as classes sociais ou as instituições civis”.

Narra a representação que Silas Lima Malafaia teria praticado tal delito ao

publicar o seguinte em seu perfil  pessoal na rede social Twitter: “Neste vídeo eu faço

denúncias  gravíssimas  e  mostro  na  lei  que  o  STF  está  dando  um golpe  no  Brasil.

Bolsonaro tem que se posicionar convocando as Forças Armadas”. Neste contexto, teria

incitado a animosidade entre as Forças Armadas e instituição civil, no caso o Egrégio

Supremo Tribunal Federal.

Analisando o referido dispositivo penal, extrai-se que a conduta do tipo

penal  é ‘incitar  a animosidade’ entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes

sociais ou, ainda, as instituições civis.

A linha de raciocínio que se faz aqui é a mesma feita no tópico acima:

existem indícios, ainda que mínimos, de que a conduta do representado Silas Malafaia

teria potencial de incitar animosidade no seio das Forças Armadas? Diz ele: “Bolsonaro

tem  que  se  posicionar  convocando  as  Forças  Armadas”.  Daí  vem  a  indagação:  O

representado ocupa alguma posição no governo a ponto de influenciar o Presidente da

República? Ou, na qualidade de civil, ele teria aptidão de influenciar a tomada de decisão

do Presidente da República? A resposta para todas essas perguntas é um retumbante

NÃO. 

Não se pode dar um valor hiperbólico a um twitter que se presta apenas

como  crítica.  O próprio Ministro Alexandre de Moraes quando do julgamento da Ação

Direta de Inconstitucionalidade n° 4.451, na data de 21 de junho de 2018, atestou que: 

“LIBERDADE  DE  EXPRESSÃO  E  PLURALISMO  DE  IDEIAS.  VALORES
ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE
DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PREVIA INGERÊNCIA
ESTATAL NO DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL.
PROTEÇÃO  CONSTITUCIONAL  AS  MANIFESTAÇÕES  DE  OPINIÕES  DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRIAÇÃO HUMORISTICA.



1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá
onde  a  liberdade  de  expressão  for  ceifada,  pois  esta  constitui  condição
essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante
para o salutar funcionamento do sistema democrático.

2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático
estão  interligados  com  a  liberdade  de  expressão,  tendo  por  objeto  não
somente  a  proteção  de  pensamentos  e  ideias,  mas  também  opiniões,
crenças,  realização  de  juízo  de  valor  e  críticas  a  agentes  públicos,  no
sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva.

3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade
de  controlar  ou  mesmo  aniquilar  a  força  do  pensamento  crítico,
indispensável  ao  regime  democrático.  Impossibilidade  de  restrição,
subordinação  ou  forçosa  adequação  programática  da  liberdade  de
expressão  a  mandamentos  normativos  cerceadores  durante  o  período
eleitoral.

4.  Tanto  a  liberdade  de  expressão  quanto  a  participação  política  em  uma
Democracia  representativa  somente  se  fortalecem  em  um  ambiente  de  total
visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre
os governantes.

5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a
proteger  as  opiniões  supostamente  verdadeiras,  admiráveis  ou  convencionais,
mas  também aquelas  que  são  duvidosas,  exageradas,  condenáveis,  satíricas,
humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que,
mesmo  as  declarações  errôneas,  estão  sob  a  guarda  dessa  garantia
constitucional.

6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na
parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento,
dos parágrafos 4º e 5º do referido artigo.

Nossas Cortes Superiores, ao analisar  os requisitos contidos no verbo

núcleo ‘incitar’, já afirmaram que é necessário que o agente esteja se referindo a um fato

determinado,  bem como  que  tal  incitação  seja  séria,  provável  e  específica  à  prática

concreta do crime. Neste sentido, precedentes do STJ:

PROCESSUAL  PENAL.  SINDICÂNCIA.  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO
MANIFESTADO  PELO  VICE-PROCURADOR-GERAL  DA  REPÚBLICA,  NO
EXERCÍCIO  DE  FUNÇÃO  DELEGADA  PELA  PROCURADORA-GERAL  DA
REPÚBLICA.  DESCABIMENTO  DO  PROSSEGUIMENTO  DAS  DILIGÊNCIAS,
DIANTE DA ATIPICIDADE DA CONDUTA TIDA COMO DELITO DE INCITAÇÃO
AO CRIME.  ART.  286  DO CP.  IMPOSSIBILIDADE DE OBJEÇÃO AO PLEITO
FORMULADO  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO
DEFERIDO. 

1. Sindicância instaurada a partir de requerimento de Deputados da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de investigar o alegado
cometimento  de  delito  de  incitação  ao  crime  (CP,  art.  286),  que  teria  sido
praticado, em tese, pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro.



2. O Ministério Público Federal opinou pelo arquivamento do procedimento
criminal,  em  virtude  da  atipicidade  da  conduta,  tendo  em  vista  ser
indispensável para a configuração do delito indicado, que o agente instigue
pessoas determinadas ou indeterminadas da coletividade a praticar crimes
específicos, sendo que, no caso concreto, há somente menção genérica a
crimes. […]

4. Pedido de arquivamento deferido. […]

5.  Pois  bem,  o  delito  previsto  no art.  286  do Código  Penal  (incitação ao
crime),  necessita,  para  sua  caracterização,  que  o  crime  alegadamente
estimulado pelo agente seja claro, preciso, determinado, com todas as suas
dimensões bem delineadas (ato típico e antijurídico),  não se prestando o
encorajamento  genérico  a  determinada  conduta  caracterizador  do  delito.
Assim, a forma genérica e ampla da narrativa do governador representado
deixa  escapar  a  tipicidade  do  delito,  imprescindível  à  inauguração  de
qualquer procedimento criminal. (…).

7. Para a configuração do delito previsto no art. 286 do Código Penal (incitação à
prática de crime) é indispensável que o agente instigue pessoas determinadas da
coletividade a praticar crimes específicos.  (STJ – Sd: 748 DF 2019/0214814-8,
Relator:  Ministro  OG  FERNANDES,  Data  de  Julgamento:  16/10/2019,  CE  –
CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/11/2019).

Desta forma, ao analisar o teor das declarações, verifica-se que a simples

menção de que “Bolsonaro deveria se posicionar convocando as Forças Armadas”, ainda

que o representado tenha se insurgido contra o Egrégio Supremo Tribunal Federal, tal

manifestação,  além  de  seu  caráter  genérico,  também  não  demonstra  qualquer

potencialidade lesiva aos bens jurídicos tutelados pela norma incriminadora, isto é, não

tem o condão de efetivamente incentivar o Presidente da República a convocar as Forças

Armadas seja lá para o que for. 

Não há, ademais, outras provas ou indícios trazidos pelo representante de

que o representado teria  aptidão de provocar  uma atitude concreta  do Presidente da

República. 

Ainda  que  o  pastor  Silas  Malafaia  se  mostre  notório  apoiador  do

presidente da república, não temos indícios de que exerça qualquer influência sobre o

presidente ou Governo Federal. E os fatos concretos dizem exatamente o contrário, o

presidente da república não convocou as Forças Armas, como podemos observar. 



Neste contexto, reputa-se manifesta a atipicidade dos fatos narrados, os

quais  constituem,  meramente,  a  expressão  de  indignação  do  representado  com  as

decisões do referido Tribunal, fato que, por si só, não constitui prática de crime.

4. DO ART. 18 DA LSN

A representação atribui ainda a prática do delito insculpido no artigo 18,

também da Lei de Segurança Nacional, que tipifica a conduta de: “Tentar impedir, com

emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos Poderes da

União ou dos Estados.”

Analisando o dispositivo em comento, extrai-se que os verbos núcleo do

tipo penal são ‘tentar impedir’, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, o livre

exercício de qualquer dos Poderes, tanto da União quanto dos Estados.

A  representação  narra  que  Silas  teria  praticado  o  referido  delito  ao

escrever as seguintes postagens em seu perfil  pessoal na rede social  Twitter:  “ESTÁ

INSTALADO O ESTADO POLICIAL. ACABOU A LIBERDADE DE EXPRESSÃO! Com a

operação  de  hoje,  exclusivamente  contra  apoiadores  de  Bolsonaro,  o  ditador,  tirano,

ministro do PSDB, Alexandre de Moraes, confirma a perseguição política para derrubar

Bolsonaro. TINHA QUE SER PRESO!” e “O MINISTRO DITADOR E TIRANO DO PSDB !

Alexandre de Moraes rasgou a constituição,  art.  129,  inciso I,  o sistema acusatório  é

restrito do MP, rasgou o art. 144, montou o seu próprio aparato de investigação sem a

participação da PF. NÃO MERECE SÓ PERDER O CARGO. CADEIA!”. Neste contexto,

teria tentado impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de

qualquer dos Poderes da União ou dos Estados, no caso, o Egrégio Supremo Tribunal

Federal.

Analisando o dispositivo legal, bem como as postagens realizadas pelo

representado, verifica-se que não houve violência ou grave ameaça na conduta praticada,

que  constitui  elemento  do  tipo  penal  e,  portanto,  reputa-se  indispensável  para  a

configuração do delito tipificado no artigo 18 da Lei de Segurança Nacional. Ainda que as

declarações sejam, no mínimo, incisivas, também configuram mero exercício de direito à

liberdade de expressão do indivíduo, não encontrando subsunção a norma penal.



A doutrina define grave ameaça como sendo “a violência moral, ou seja, a

promessa de causar mal futuro, sério e verossímil (vis compulsiva)” (DELMA, F. M. D. A.;

DELMANTO, R.; DELMANTO, C.; JR., R. D., 2015).

A jurisprudência exige, para configuração de grave ameaça a promessa

de  causar  mal  injusto  futuro,  possível,  verossímil  e  considerável.  Neste  sentido,

precedente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

PENAL E PROCESSO PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ARTIGO
344  DO  CP.  GRAVE  AMEAÇA.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  CONDUTA ATÍPICA.
ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, III, DO CPP. 

1. Não é necessário que a vítima se sinta efetivamente intimidada, mas para a
caracterização do tipo penal em tela mostra-se necessário que a grave ameaça se
traduza em séria intimidação.

2.  A grave  ameaça  é  entendida  como a  promessa de  causar  mal  injusto
futuro, possível, verossímil e considerável, ou seja, a ação capaz de intimidar
a vítima.

3.  Depreende-se  dos  elementos  de  prova  o  cometimento  de  atitudes
desnecessárias e reprováveis por parte do acusado. Contudo, sua conduta não se
amolda ao tipo penal do art. 344, do CP. (TRF-4 – ACR: 50042346220134047007
PR 5004234-62.2013.404.7007, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data
de  Julgamento:  19/04/2016,  SÉTIMA  TURMA,  Data  de  Publicação:  D.E.
25/04/2016). destaques acrescidos

Vale dizer também que o twitteiro não menciona, sugere, ou afirma que

eventual  prisão do alvo de suas críticas deveria ser realizada ao arrepio da Lei  e da

Constituição  da  República.  Pelo  que  se  depreende  de  seu  twitter,  ele  postula  a

responsabilização do Ministro Alexandre de Moraes por entender sua decisão extrapolou

os comandos autorizados pela Constituição da República. 

Muitas pessoas no Brasil compartilham do mesmo entendimento. E até aí

é algo natural. Uma decisão judicial em tema absolutamente complexo como esse pode

reverberar críticas mesmo. E os críticos, ao fazerem isso, estão apenas exercendo seu

direito de crítica, o que é natural em Estado que pretende ser uma democracia. 



Feitas  tais  considerações,  conclui-se  que  os  fatos  descritos  na

representação são penalmente atípicos, tendo em vista  que estes não se amoldam à

conduta incriminada pelo artigo 18 da Lei de Segurança Nacional.

5. DO ART. 26 DA LSN

Por fim, o delito insculpido no artigo 26 da Lei de Segurança Nacional

tipifica a conduta de “Caluniar ou difamar  o Presidente da República, o do Senado

Federal, o da Câmara dos Deputados ou o do Supremo Tribunal Federal, imputando-

lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação.”

Do caput do artigo em comento, extrai-se que os verbos nucleares do tipo

penal são: “caluniar ou difamar” qualquer das pessoas elencadas, ao “imputar-lhes fato

definido como crime ou ofensivo à reputação”. 

O  primeiro  fato  descrito  na  representação  criminal  afirma  que  o

representado  teria  praticado  tal  delito  ao  afirmar  o  seguinte:  “FORÇAS  ARMADAS

CONTRA ESSE DITADOR DA TOGA! Artigo 142 da CF contra esse absurdo! O apoio da

imprensa a essa safadeza de Alexandre de Moraes, querem derrubar Bolsonaro porque

perderam bilhões, o silêncio de Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia e o presidente da OAB.

VERGONHA TOTAL”. 

Narra o representante que o referido crime teria sido praticado vez que

Silas Lima Malafaia teria imputado fato ofensivo à reputação dos presidentes da Câmara

dos Deputados e do Senado Federal,  que consistiria na omissão, ou talvez um apoio

velado,  a  uma  suposta  tentativa  de  golpe  contra  o  Presidente  da  República  Jair

Bolsonaro.

A conduta tem um sujeito passivo primário próprio, qual seja, só haverá

crime do art.  26 se for  cometido em face de Presidente da República, Presidente do

Senado, da Câmara dos Deputados ou STF. 



Na época  dos  fatos,  o  Ministro  Alexandre  de  Moraes  era  Ministro  do

Supremo, não ostentando a qualidade de presidente da Corte. Diante disso, não se há

falar em crime do artigo 26 da LSN. 

Resta do tweet os fatos imputados aos presidentes da Câmara e Senado,

qual sejam: “(…) o silêncio de Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia e o Presidente da OAB.

VERGONHA TOTAL’

Veja-se que o twitteiro queixa-se de uma suposta omissão institucional de

referidas autoridades. Referida crítica se subsome ao tipo previsto no artigo 26 da LSN?

Por certo que não. 

Como dito no preâmbulo dessa peça, a conduta deve ser analisada sob o

enfoque dos artigos 1° e 2° da Lei de Segurança Nacional. 

Ainda  que  se  admita  que  houve  imputação  de  fato  calunioso  e/ou

difamatório  em  face  dos  presidentes  Maia  e  Alcolumbre,  tais  fatos  não  podem  ser

considerados atentatórias à segurança nacional. 

Um tweet do Pastor Silas Malafaia não tem o condão de lesionar ou expor

a  perigo  de  lesão:  a  integridade  territorial  e  a  soberania  nacional;  ou  o  regime

representativo e democrático; ou a Federação e o Estado de Direito; ou  a pessoa dos

chefes dos Poderes da União. 

Por mais popular que seja o Pastor Silas, seu tweet não passa disso, de

um tweet, de uma crítica que tem seus destinatários e sua influência muito limitados. Em

nenhum momento o Estado Brasileiro se viu sob risco de colapso por conta desse tweet.

Soa  deveras  hiperbólico  supor  que  um  tweet  do  Pastor  Silas  possa,  isoladamente,

provocar  tamanho  risco  ao  Estado  Brasileiro.  E  não  há  nenhum  indício  que  o

representado  tenha  ido  adiante  em sua  suposta  tentativa  de  desconfigurar  o  Estado

Brasileiro. 

Ele apenas escreveu um tweet em tom de crítica e desabafo. 

Não se pode admitir uma interpretação esquizofrênica e hiperbólica da Lei

de  Segurança  Nacional.  Não  se  pode  admitir  que  essa  lei  seja  invocada  para  punir



twitteiros,  youtubers,  blogueiros,  jornalistas  que,  isoladamente,  se  colocam  a  criticar

autoridades públicas. 

Uma crítica não provoca tamanha lesão,  tampouco expõe a perigo de

lesão os bens tutelados pela LSN. E, ao fim, não passa disso mesmo, de uma crítica, que

todos os cidadãos brasileiros têm, ou deveriam ter, o direito de formalizar, nos termos do

artigo 5º da CF/88. 

O representado fez menção ao silêncio dos presidentes da Câmara dos

Deputados e do Senado Federal diante daquilo que acredita que seria uma tentativa de

golpe contra o Presidente da República. Denota-se também que a publicação foi feita em

tom  de  desabafo,  demonstrando  sua  indignação  contra  uma  situação  que,  em  suas

próprias palavras, seria absurda. 

Daí  vale  indagar  também:  os  fatos  narrados  pelo  representante  são

mentirosos, ou seja, Maia e Alcolumbre foram omissos – institucionalmente – diante do

famigerado Inquérito conduzido pelo Ministro Alexandre de Moraes? Nesse ponto, não há

mentira dita pelo representado Silas. A opção política dos dois presidentes foi a omissão

institucional  mesmo.  Não  houve,  de  fato,  manifestação  formal  e  institucional  dos

presidentes  da  Câmara  dos  Deputados  e  do  Senado  Federal  contra  do  Inquérito

conduzido pelo Ministro Alexandre de Moraes. E aqui reside a crítica do representante.

E também porque tweet  não é mentiroso,  não podemos,  nesse ponto,

falar em aplicação do art. 26 da Lei de Segurança Nacional.

Neste contexto, observa-se a ausência de potencialidade lesiva do bem

jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, tendo em vista que a simples menção ao

silêncio, por si só, não teria o condão de atingir a honra das supostas vítimas. Trata-se de

uma crítica e as autoridades públicas devem estar sujeitas a elas. 

Se  as  críticas  são  justas  ou  injustas,  compete  ao  leitor  dos  tweets

analisar, mas o ato criticar jamais poderia ser considerado como fato criminoso. 

Assim sendo,  reputa-se manifesta a atipicidade dos fatos  expostos  na

representação, em razão da ausência de subsunção da conduta ao tipo penal, bem como

pela  ausência  de  potencialidade  lesiva  ao  bem  jurídico  tutelado  pela  norma  penal



incriminadora,  necessária  para  a  caracterização  dos  crimes  tipificados  na  Lei  de

Segurança Nacional, conforme já defendido nessa peça. 

6. DOS CRIMES CONTRA HONRA

Uma vez que não se pode aplicar a Lei de Segurança Nacional aos fatos

representados,  resta  indagar  se a conduta  do representante  configurou crimes contra

honra, tipificados no Código Penal:

Calúnia

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Difamação

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Exceção da verdade

Parágrafo  único  -  A exceção da  verdade somente  se  admite  se  o  ofendido  é
funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.

Injúria

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Essa  análise  está,  contudo,  prejudicada.  De  efeito,  o  Código  Penal

dispõe, em seu artigo 145, que “Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede

mediante  queixa,  salvo quando,  no caso do art.  140,  § 2º,  da violência resulta  lesão

corporal.” Assim, em caso de eventual crime contra a honra, tendo em vista que se trata

da hipótese de ação penal de iniciativa privada, ou pública condicionada – se for praticada

em face de funcionário  público,  a  persecução penal  somente  se procederia  mediante

representação ou ofendido ou de seu representante legal.



A jurisprudência pátria consolidou o entendimento que, em caso de crime

praticado contra a honra de funcionário público em razão de seu exercício, a ação penal

poderá ser de iniciativa privada ou pública condicionada. Neste sentido, dispõe a Súmula

714 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

É  concorrente  a  legitimidade  do  ofendido,  mediante  queixa,  e  do  ministério
público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime
contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. 

Assim, no caso em apreço, eventual ação penal por crime contra a honra

somente se procederia mediante queixa ou da representação de quaisquer dos ofendidos,

no caso Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia ou Alexandre de Moraes. E os destinatários da

crítica não formularam representação em face do twitteiro,  de modo que a análise da

representação, nesse aspecto, se mostra prejudicada. 

7. DA CRÍTICA MAL EDUCADA, INJUSTA OU TOLA

Alguns críticos do representado poderiam dizer que ele foi grosseiro, irado

e  com pouquíssimo  autocontrole  em suas  palavras.  Poderiam ir  ainda  mais  longe  e

argumentar  que  suas  críticas  são  rasas,  de  simplicidade  extrema  e  absolutamente

equivocadas.

Não importa. O Estado, especialmente por meio do Direito Penal, não se

pode prestar a tutelar acertos e equívocos no debate público. Fazer juízo de justeza,

elegância e erudição. Que Estado seria esse? Certamente um Estado Autoritário. 

Ainda que tomemos como premissa de que o representado está errado e

falando tolices – o que se diz em tese e para fins de argumentação -, ser tolo jamais

poderá ser crime. O Estado não se presta a tutelar tolices; e as tolices devem fazer parte,

sim, do debate público. De efeito, um bom debate político deve conter más e péssimas

ideias  também,  para  que,  depois,  possam  depuradas,  aprimoradas  e,  muitas  vezes,

excluídas das discussões. 



A liberdade de expressão passa por aí, pelo direito que todo cidadão deve

ter de nem sempre ser a pessoa mais erudita, escolada, preparada e com melhor oratória.

O cidadão deve poder exagerar,  criticar,  se queixar,  cometer equívocos e, com, ter  a

possibilidade de que seu aprendizado e suas ideias evoluam.

Fosse a  tolice  crime,  talvez  quase toda população brasileira,  incluindo

esse subscritor, já estaria respondendo ou ainda responderia a algum processo criminal

em algum momento de sua vida. 

Liberdade de expressão é a mãe de todos os direitos. Por meio dessa

liberdade  individual  que  o  cidadão  pode  perseguir  as  demais  e  afastar  eventuais

tentativas de que essas liberdades sejam minoradas e censuradas. 

Se começarmos a caçar os tolos do twitter qual será o próximo passo?

Quem serão as próximas vítimas? Iremos perseguir  todos os opositores do governo?

Todos os opositores do Poder Legislativo e Judiciário? Todos seus apoiadores? Vamos

passar  a  caçar  humoristas  e  fazer  deles  espantalhos?  Talvez  censurar  o  teatro?  A

música? Os discursos públicos? Com essas medidas o Poder Judiciário e o Ministério

Público – caso passe a denunciar  criminalmente essas pessoas – passarão a ser  os

editores do Brasil. Como se o povo precisasse de um editor e como se o ‘bom senso’ de

um funcionário estatal valesse mais que o bom senso de qualquer outro cidadão. 

O Estado não pode, principalmente por meio do direito criminal, pretender

ser um verificador de virtudes. Um homologador de comportamentos aceitáveis. Isso é,

em último fim, Ditadura. 

8. A REVOLUÇÃO CIENTÍFICA E AS FALSAS CERTEZAS

O homo sapiens habita o planeta Terra há milênios. E após todos esses

milhares  de  anos  de  constante  evolução  e  aprendizado,  talvez  a  revolução  mais

importante protagonizada pelo ser humano tenha sido a Revolução Científica, a partir do

ano de 1500, d.C. 

O escritor Yuval Harari, no best seller ‘Sapiens’, pontua bem essa questão

ao dizer que se alguém dormisse no ano 1000 e acordasse no ano de 1500 não notaria



um mundo muito diferente. Entretanto, se dormisse em 1500 e acordasse no ano 2000,

certamente tomaria um grande susto, sem saber se ainda estava no mesmo Planeta. 

Essa evolução se  dá por  uma constatação  fundamental  feita  pelo  ser

humano, a de sua completa ignorância.  O mote principal  da revolução científica foi  o

reconhecimento  de  sua  ignorância.  De  efeito,  ao  reconhecer  desconhecimento  sobre

diversos temas, o ser humano passou a buscar conhecimento lógico-matemático para

fundamentar seu raciocínio e seus dogmas. A partir daí diversas falsas certezas foram

questionadas e substituídas por outras. 

Veja-se, até o século XIV não era habito lavar as mãos antes de uma

refeição, porque os detentores do conhecimento da época não reconheciam isso como

uma prática necessária. 

Galileu, em 1564, questionou dogmas impostos no século XVI. De início

foi considerado herege, depois, condenado pelo Estado-Igreja. 

Se antes, nesses séculos passados, a sociedade se apoiava em mitos e

dogmas trazidos pelo Estado-Igreja, hoje o ser humano se apoia em novos dogmas e

mitos. 

Os novos deuses são nossos conhecimentos científicos e acadêmicos.

Acontece que a produção científica e acadêmica tem limitações e pode produzir falsas

certezas. As verdades de hoje são limitadas a parcela de conhecimento e produção que

nos  são  disponíveis  hoje.  Daqui  a  alguns  anos,  com  a  evolução  do  conhecimento,

certamente alguns dogmas cairão e outros surgirão. O que é absolutamente normal. 

Sabendo de nossa própria limitação e de nossas falsas certezas, optamos

por eleger mitos e dogmas momentâneos como se absolutos fossem. E com base nessa

ilusão e falsa verdade momentânea vivemos. 

Mas  o  que  nos  possibilita  evoluir  como  seres  humanos  é  saber  e

reconhecer, no fim das contas, nosso próprio desconhecimento e ignorância. E, com isso,

busca-se evoluir as bases do conhecimento e da produção científica e acadêmica. E isso

só é possível,  como se pode observar,  com questionamentos,  com divergências, com

nova produção de conhecimento. 



Tomemos  um  exemplo  recente.  Durante  a  gripe  espanhola,  um  dos

tratamentos  recomendados,  no  começo  do  século  XX,  era  a  aplicação  de  azul  de

metileno.  Cerca de cinquenta anos depois,  a  medicina constatou que o medicamento

deveria ser proibido porque fazia mal ao ser humano. Imagine só se os opositores ao azul

de metileno, naquela época, fossem tolhidos de questionar sua aplicação. 

Durante  o  período  de  Galileu  tivemos  esse  tipo  de  restrição  ao

pensamento, a Inquisição, por meio da Igreja, impedia a discussão e questionamentos

sobre os dogmas já estabelecidos. Uma autoridade central, Igreja, definia o conceito de

‘verdade’. 

Pois bem, permitir, em 2020, que o Judiciário seja o fiscal da verdade, da

correção de ideias e da produção de pensamento, é conferir a ele um verdadeiro papel de

editor do Brasil. Significa, em outras palavras, retomar ao período da Idade Média, com

uma troca singela de deuses e inquisidores. 

Limitar  a  expressão  do  pensamento  é  em  última  medida  retirar  a

qualidade inerente que possibilitou o ser humano sair de 1500 e chegar nos anos 2000. É

nos levar de volta a um período de Inquisição e obstancurantismo, só que com novos

mitos e deuses tiranos. 

9. DA COMPETÊNCIA

Uma vez que a representação invocou a Lei  de Segurança Nacional  e

trouxe  como vítimas  secundárias  do  crime  autoridades  federais,  a  competência  é  da

Justiça  Federal.  O  artigo  30  da  LSN,  que  diz  que  os  crimes  nela  previstos  são  de

competência da Justiça Militar, deve ser interpretado em consonância com a CF/88, nos

termos  da  decisão  já  proferida  pelo  STJ  no  julgamento  do  CC  148.939-SP

(2016/0251855-6) e também pelo STF no julgamento do CC 124133/BA. 

Ressalta-se que o representado não tem foro privilegiado. De modo que a

competência é da Justiça Federal em primeiro grau. 

A delimitação da competência territorial pode gerar alguma divergência.

Em crimes virtuais praticados por meio de redes sociais há precedentes indicando que a



competência territorial deve ser do local da publicação, a despeito de seu resultado ser

universal  –  o  que  é  natural  de  um  crime  praticado  em  rede  social.  Ou,  quando

desconhecido o local da publicação, seria o domicílio do réu. 

Não há informações concretas sobre onde o representado publicou seus

tweets.  Para  se  obter  certeza  sobre  essa  questão,  seria  necessário  fazer  ato  de

investigação, notadamente proceder pela quebra de seu sigilo. Ainda que o tweet indique

ter sido publicado na cidade do Rio de Janeiro, esse fato é apenas indiciário, porque é

indicação de configuração de uso da rede social Twitter. 

Proceder  para  uma  quebra  de  sigilo  se  mostra  irrazoável  diante  da

absoluta atipicidade dos fatos narrados, conforme foi  defendido ao longo dessa peça,

razão pelo qual o arquivamento de pronto da representação é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em virtude da absoluta atipicidade dos fatos, o Ministério

Público Federal requer o ARQUIVAMENTO da presente representação. 

Joinville, 31 de julho de 2020.

MARIO SÉRGIO GHANNAGÉ BARBOSA

Procurador da República


