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Confesso que fiquei estarrecido com o pronunciamento de um presidente de Tribunal de Justiça 

minimizando as dores desse flagelo. Pessoas que abusam da liberdade de expressão para propagar 

ódio, desprezo às vítimas, desprezam através do negacionismo científico o problema grave que vivemos. 

É tempo de valorizarmos as vozes ponderadas, confiantes e criativas que laboram diuturnamente, nas 

esferas públicas e privadas, para juntos vencermos essa batalha.1 

(Ministro Luiz Fux) 

 

 

A Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares no Ceará 

(RENAP/CE) vem, por meio de seus membros abaixo-assinados,  trazer outros atos 

cometidos pelos deputados denunciados, que demonstrariam a continuidade da postura 

delitiva a ser analisada por este procedimento, incluindo as manifestações dos últimos 

dias 14 e 15 de março: 

 

1. Deputado André Fernandes 

 

O Deputado continua em suas redes sociais a prestar desinformação de maneira 

intencional, prejudicando o trabalho da política pública de saúde e de instituições como 

o Ministério Público. Já foram identificadas as relações deste parlamentar com o 

famigerado Gabinete do Ódio, que difunde desinformação de toda ordem: 

 
1 Disponível em: https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/02/01/na-abertura-do-ano-
judiciario-fux-diz-que-racionalidade-vencera-o-obscurantismo.ghtml. Acesso em: 20 mar 2021. 
Publicado em: 01 fez 2021.. 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/02/01/na-abertura-do-ano-judiciario-fux-diz-que-racionalidade-vencera-o-obscurantismo.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/02/01/na-abertura-do-ano-judiciario-fux-diz-que-racionalidade-vencera-o-obscurantismo.ghtml


 
 

 

Foi desse trabalho que um novo nome se somou ao movimento conservador 

cearense: o do youtuber André Fernandes, o segundo grande protagonista do 

grupo. Filho de pastor, ele morava em uma cidade de pouco mais de 18.000 

habitantes chamada Cariús, quando foi convidado a participar de um desses 

eventos pelo interior. Alinhado às ideias conservadoras, trocou o humor 

característico de seus vídeos pelo discurso armamentista, cristão e contra o 

aborto. Perdeu seguidores no início, mas logo viu uma nova onda de adeptos 

surgir em suas páginas. Como disse ao EL PAÍS, virou ponte entre o 

movimento conservador e o interior do estado por meio de “grupos que foram 

se criando na calada e se fortalecendo”2. 

 

Somando-se a atos que reivindicam a desobediência às medidas sanitárias em 

relação ao Covid-19, quer dizer, de defesa da vida (artigo 5º, da CF), no dia 04 de 

fevereiro de 2021, o parlamentar tentou atingir agentes públicos de segurança com seu 

veículo: 

 

André Fernandes tenta furar bloqueio da AMC e tem veículo rebocado em 

frente à Assembleia 

Servidores da autarquia realizavam um bloqueio em frente à Assembleia 

Legislativa por conta das manifestações de donos e empregados de bares e 

restaurantes3 

 

Não satisfeito, há indícios que tenha encenado com agentes de segurança a defesa 

dos manifestantes contra as medidas sanitárias, para reforçar críticas ao governo que age 

em prol da saúde pública e defesa da vida, no último 14 de março4. 

 

 
2 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-12/ceara-o-laboratorio-do-gabinete-do-odio-
vive-racha-da-extrema-direita-nas-eleicoes.html. Acesso em: 19 mar 2020. Publicado em : 11 nov 2020.  
3 Disponível em: https://www.focus.jor.br/andre-fernandes-tenta-furar-bloqueio-da-amc-e-tem-veiculo-
rebocado-em-frente-a-assembleia/. Acesso em: 19 mar 2021. Publicado em: 04 fev 2021.  
4 Disponível em: https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2021/03/14/andre-fernandes-impede-
atuacao-da-pm-para-dispersar-manifestantes-contra-lockdown-em-fortaleza.html. Acesso em: 20 mar 
2021. Publicado em: 14 mar 2021.  

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-12/ceara-o-laboratorio-do-gabinete-do-odio-vive-racha-da-extrema-direita-nas-eleicoes.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-12/ceara-o-laboratorio-do-gabinete-do-odio-vive-racha-da-extrema-direita-nas-eleicoes.html
https://www.focus.jor.br/andre-fernandes-tenta-furar-bloqueio-da-amc-e-tem-veiculo-rebocado-em-frente-a-assembleia/
https://www.focus.jor.br/andre-fernandes-tenta-furar-bloqueio-da-amc-e-tem-veiculo-rebocado-em-frente-a-assembleia/
https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2021/03/14/andre-fernandes-impede-atuacao-da-pm-para-dispersar-manifestantes-contra-lockdown-em-fortaleza.html
https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2021/03/14/andre-fernandes-impede-atuacao-da-pm-para-dispersar-manifestantes-contra-lockdown-em-fortaleza.html


 
 

 

Como visto, continua atuando de forma a apoiar o descrédito com as políticas 

sanitárias tomadas pelo poder público.  

 

2. Deputado Delegado Cavalcante 

 

O Deputado Delegado Cavalcante, igualmente, possui denúncias sobre uma 

postura criminosa. Desde em 27 de março de 2020, quando puxou carreata contra o 

isolamento social5 é destaque nesta frente que combate as políticas públicas. Ele também 

é imbricado com denominado Gabinete do Ódio6. A toda hora tenta descredenciar as 

medidas sanitárias, com desrespeito sem igual, como fez no último 04 de março: 

 

Delegado Cavalcante defende uso de lambedor e chá de boldo para 

combater a Covid-19 

O deputado estadual Delegado Cavalcante (PSL) defendeu nesta quinta (4), na 

Assembleia Legislativa, o uso de medicamentos alternativos para tratar a 

Covid-19: “(…) tem a medicação tradicional, que eu usei quando tive covid, 

que é o lambedor, o chá de boldo e o antibiótico caseiro“, disse. Não há 

comprovação da eficácia dos medicamentos7. 

 

O deputado e sua assessoria se fazem presentes nas manifestações que incorrem 

em crimes contra as medidas sanitárias e exortando que outros cometam, como se pode 

observar nos endereços eletrônicos que seguem: 

 

https://www.instagram.com/reel/CMdGHshnSeK/?igshid=b3h7w1tj8ule 

https://www.instagram.com/tv/CMaQ_hqHTJJ/?igshid=19uxwrzftba9o 

https://www.instagram.com/reel/CMczZ2gnchS/?igshid=3phlthx816uk 

https://www.instagram.com/p/CMccV8EnyQi/?igshid=1j0jbjr8d7la9 

 

 
5 Disponível em: https://cn7.com.br/deputado-delegado-cavalcante-promove-carreata-pelo-fim-do-
isolamento-social/. Acesso em: 20 mar 2021. Publicado em 27 mar 2020.  
6 Disponível em: https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/politica-e-poder/gabinete-do-odio-do-ce-mira-
grupo-de-ciro/. Acesso em: 20 mar 2021. Publicado em: 31 maio 2020.  
7 Disponível em: https://pontopoder.verdesmares.com.br/delegado-cavalcante-defende-uso-de-
lambedor-e-cha-de-boldo-para-combater-a-covid-19/33051/, Acesso em: 20 mar 2021. Publicado em: 
04 mar 2021.  

https://www.instagram.com/reel/CMdGHshnSeK/?igshid=b3h7w1tj8ule
https://www.instagram.com/tv/CMaQ_hqHTJJ/?igshid=19uxwrzftba9o
https://www.instagram.com/reel/CMczZ2gnchS/?igshid=3phlthx816uk
https://www.instagram.com/p/CMccV8EnyQi/?igshid=1j0jbjr8d7la9
https://cn7.com.br/deputado-delegado-cavalcante-promove-carreata-pelo-fim-do-isolamento-social/
https://cn7.com.br/deputado-delegado-cavalcante-promove-carreata-pelo-fim-do-isolamento-social/
https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/politica-e-poder/gabinete-do-odio-do-ce-mira-grupo-de-ciro/
https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/politica-e-poder/gabinete-do-odio-do-ce-mira-grupo-de-ciro/
https://pontopoder.verdesmares.com.br/delegado-cavalcante-defende-uso-de-lambedor-e-cha-de-boldo-para-combater-a-covid-19/33051/
https://pontopoder.verdesmares.com.br/delegado-cavalcante-defende-uso-de-lambedor-e-cha-de-boldo-para-combater-a-covid-19/33051/


 
 

E das imagens de suas postagens abaixo também reforçam sua postura pública 

pela desinformação: 

 

                                         

 

Como a matéria do Jornal o Povo intitulada Quem está nas ruas de Fortaleza para 

protestar contra o lockdown8, o Deputado garante a assessoria a estes eventos. Ademais, 

são reiteradas falas e ações que visam prejudicar os cuidados com a vida, contribuindo 

com a desinformação e descredibilização das medidas a favor da saúde e da vida.  

 

3. Importante atuação das instituições democráticas 

 

No caos criado por agentes da desinformação, destaca-se como contra ponto a 

atuação das instituições democráticas na defesa da vida. Como exemplo, pode se destacar 

atuações deste Ministério Público9, como a do Ministério Público de Santa Catarina10.  

 
8 Disponível em: https://mais.opovo.com.br/jornal/politica/2021/03/22/quem-esta-nas-ruas-de-
fortaleza-para-protestar-contra-o-lockdown.html?fbclid=IwAR2COPBgTFkfPsF6mh77-
zioJkQQ5d3kJ9JZEjEcINWt8W5OWJ_G_RbeS10. Acesso em: 22 mar 2021. Publicado em: 22 mar 2021.  
9 Disponível em: http://www.mpce.mp.br/2020/12/22/mpce-intima-pastor-a-prestar-esclarecimentos-
acerca-de-discurso-falso-sobre-vacina-chinesa/. Acesso em: 20 mar 2021. Publicado em: 22 dez 2020.  
10 Disponível em: https://www.mpsc.mp.br/noticias/deputado-estadual-que-incentivou-desrespeito-a-
medidas-de-contencao-a-pandemia-sera-investigado-por-incitacao-ao-crime. Acesso em: 20 mar 2021. 
Publicado em: 01 nov 2020.  

https://mais.opovo.com.br/jornal/politica/2021/03/22/quem-esta-nas-ruas-de-fortaleza-para-protestar-contra-o-lockdown.html?fbclid=IwAR2COPBgTFkfPsF6mh77-zioJkQQ5d3kJ9JZEjEcINWt8W5OWJ_G_RbeS10
https://mais.opovo.com.br/jornal/politica/2021/03/22/quem-esta-nas-ruas-de-fortaleza-para-protestar-contra-o-lockdown.html?fbclid=IwAR2COPBgTFkfPsF6mh77-zioJkQQ5d3kJ9JZEjEcINWt8W5OWJ_G_RbeS10
https://mais.opovo.com.br/jornal/politica/2021/03/22/quem-esta-nas-ruas-de-fortaleza-para-protestar-contra-o-lockdown.html?fbclid=IwAR2COPBgTFkfPsF6mh77-zioJkQQ5d3kJ9JZEjEcINWt8W5OWJ_G_RbeS10
http://www.mpce.mp.br/2020/12/22/mpce-intima-pastor-a-prestar-esclarecimentos-acerca-de-discurso-falso-sobre-vacina-chinesa/
http://www.mpce.mp.br/2020/12/22/mpce-intima-pastor-a-prestar-esclarecimentos-acerca-de-discurso-falso-sobre-vacina-chinesa/
https://www.mpsc.mp.br/noticias/deputado-estadual-que-incentivou-desrespeito-a-medidas-de-contencao-a-pandemia-sera-investigado-por-incitacao-ao-crime
https://www.mpsc.mp.br/noticias/deputado-estadual-que-incentivou-desrespeito-a-medidas-de-contencao-a-pandemia-sera-investigado-por-incitacao-ao-crime


 
 

Importante lembrar que as manifestações apoiadas por estes deputados ocorrem 

no momento da pandemia em que no Estado do Ceará se chega 489.224 casos 

confirmados de Covid-19 e 12.704 óbitos pela doença e ainda com as UTIs lotadas. 

Reitera-se que a propagação de informações falsas oferece um risco concreto, já que ela 

pode circular e ser absorvida muito rapidamente, mudando o comportamento das pessoas 

e possivelmente levando-as a correr riscos maiores, podendo causar, inclusive, pânico 

social, o que é uma ameaça grave à saúde individual e coletiva de todos/as cidadãos/as 

brasileiros/as. 

 

4. Do pedido 

 

Reforça-se todos os pedidos da denúncia original e se requer a atualização de 

outras ações dos denunciados que, sendo cotidianas, demonstra que são contumazes e 

reincidentes e conscientes do que estão realizando, com fundamento nos artigos 132e 268 

do Código Penal e artigos 3º, I, 3º- H, 3º-J, da Lei nº 13.979/2020. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Fortaleza, 22 de março de 2021. 

 

                                                             

 

Ana Virgínia Porto de Freitas                                            Márcio José de Souza Aguiar 

OAB/CE 9.708                                                                  OAB/CE 15.941 

 

                                              

Rodrigo de Medeiros Silva                                               Walber Nogueira da Silva 

OAB/CE 16.193                                                               OAB/CE 16.651      



 
 

 

João Alfredo Telles Melo                                                Julianne Melo dos Santos          

OAB/CE 3.762                                                                 OAN/CE 29.503 

 

Larissa M. Fernandes Gaspar da Costa                          Celso Sakuraba 

OAB/CE 19.345                                                             OAB/CE 22.682 


