
 

 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

REQUERIMENTO N°        , DE 2021 

(Dos Srs. Padre João e Rogério Correia) 

 

Requer audiência para tratar da prisão arbitraria 

em Belo Horizonte, promovida por policiais 

militares de Minas Gerais, contra suspeito de 

“jogar ovos em manifestantes bolsonaristas”. 

 

                        

Senhor Presidente, 

   Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, após ouvido o 

plenário da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, a realização de audiência pública 

para tratar da prisão arbitraria do Sr. Felipe Cesário, acusado de “jogar ovos em 

manifestantes bolsonaristas”. 

 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

Belo Horizonte e Minas Gerais estão atônitos com a lamentável ocorrência 

de prisão arbitrária do analista de sistemas, Felipe Cesário, dentro de sua residência, no 

dia 01 de maio de 2021, acusado de “jogar ovos em manifestantes bolsonaristas”, 

promovida pela Polícia Militar de Minas Gerais, acompanhada por um deputado estadual. 

Sem mandado de prisão e sem provas substanciais, apenas com relatos de 

supostas testemunhas, policiais militares acompanhados do deputado estadual Bartô, do 

partido Novo, e um possível assessor, adentraram no prédio, localizado na região central 

de Belo Horizonte, subiram e tocaram diversas campainhas em busca de um culpado. 



 

 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Felipe e sua namorada Andrea inocentemente abriram a porta e foram 

surpreendidos com a presença exaltada e desrespeitosa dos policiais e do parlamentar, 

que entraram em sua casa. Foram extensivamente caluniados e tiveram seu recinto 

familiar violado e filmado pela pessoa que acompanhava o parlamentar. Felipe foi 

algemado a força e conduzido em camburão até a delegacia 

Após sete horas de detenção na delegacia, exposto aos riscos da Covid-19, 

Felipe foi liberado e no despacho, o delegado Thimoteo Leal afirmou que não havia 

elementos suficientes para comprovação do crime. 

Nesse sentido, solicitamos através deste requerimento, audiência pública 

para debater o caso e dar os devidos esclarecimentos sobre essa ação, que apresenta 

nítidos indícios de arbitrariedade, abuso de poder, calúnia, difamação e danos morais.  

 

Sala da Comissão,          de maio de 2021.  

 

 

Deputado PADRE JOÃO 

PT/MG 

Deputado ROGÉRIO CORREIA 

PT/MG 

 


