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Ref.: Inquérito n. 4.831/DF 

 

 

 

 

 

ALESSANDRO VIEIRA, brasileiro, casado, Senador da República, RG 811924, 

SSP/SE, CPF 719.437.905-82, com endereço profissional no Senado Federal, Anexo 

II, Ala Afonso Arinos, Gabinete 08, Brasília/DF, endereço eletrônico 

sen.alessandrovieira@senado.leg.br, TABATA CLAUDIA AMARAL DE 

PONTES, brasileira, solteira, Deputada Federal, portadora da cédula de identidade 

R.G nº 43.866.416-4 e inscrita no CPF nº 388.483.198-40, com endereço profissional 

no Anexo IV da Câmara dos Deputados, Gabinete 848, endereço eletrônico 

dep.tabataamaral@camara.leg.br, FELIPE RIGONI LOPES, brasileiro, solteiro, 

Deputado Federal, RG nº 20.383.639, CPF 128.381.827-22, com endereço 

profissional no Anexo IV da Câmara dos Deputados, Gabinete 846, endereço 

eletrônico dep.feliperigoni@camara.leg.br, vêm, respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência, por meio dos advogados ao final subscritos, na condição de 

terceiros interessados, com fulcro no art. 5°, XXXIV, "a" da Constituição Federal, 

exercer seu direito de petição, para que determine incontenti e in totum o 

levantamento do sigilo dos registros audiovisuais da Reunião Ministerial do dia 22 de 

abril pelos fundamentos que se passará a expor. 

 

1. Em decisão proferida no dia 09 de maio do corrente ano, Vossa Excelência 

consignou: 

 

 

mailto:dep.tabataamaral@camara.leg.br


 

2. Como se verifica da infinidade de versões absolutamente contraditórias 

apresentadas à sociedade pelos envolvidos nos fatos e seus apoiadores, está posto um 

esforço claro no sentido de fortalecer narrativas em desfavor dos fatos, ainda 

mantidos sob sigilo.  

 

3. Tal situação permite que mentiras e desinformações sejam disseminadas, 

minando a credibilidade do próprio sistema democrático, alicerçado na transparência 

e na independência dos poderes.  

 

4. Contra a narrativa golpista que aponta uma supremacia da “força dos fuzis” 

sobre a “força da togas”, impõe-se a aplicação serena e lúcida da lição histórica do 

Juiz Brandeis, ou seja, a luz do sol é o melhor detergente. 

 

5. É preciso aclarar com luz solar todos os fatos, sob pena de eclipsar não só 

eventuais abusos e desvarios, mas a própria democracia brasileira.  

 

6. Daí porque dirigimo-nos a Vossa Excelência para solicitar incontenti e in totum 

o levantamento do sigilo dos registros audiovisuais da Reunião Ministerial do dia 22 de abril 

referidos em vosso despacho de 09 de maio.  

 

 Nesses termos,  

 pedem deferimento. 

 

Brasília, 13 de maio de 2020. 

 



 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


