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Representação à Procuradoria Geral da República 

Ao Excelentíssimo Senhor Doutor Procurador Geral da República Augusto Aras 

À Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) 

Ao Ministério Público Federal no Distrito Federal  

 

   FERNANDA MELCHIONNA, brasileira, Deputada 

Federal pelo PSOL/RS, Líder do Partido na Câmara dos Deputados, domiciliada 

em Brasília, no gabinete 621 do anexo IV da Câmara dos Deputados, endereço 

eletrônico lid.psol@camara.leg.br;  

   EDMILSON RODRIGUES, brasileiro, Deputado Federal 

pelo PSOL/PA, Vice-Líder do Partido na Câmara dos Deputados, domiciliado 

em Brasília, no gabinete 301 do anexo IV da Câmara dos Deputados;  

   DAVID MIRANDA, brasileiro, Deputado Federal pelo 

PSOL/RJ, Vice-Líder do Partido na Câmara dos Deputados, domiciliado em 

Brasília, no gabinete 267 do anexo III da Câmara dos Deputados; 

   SÂMIA BOMFIM, brasileira, Deputada Federal pelo 

PSOL/SP, Vice-Líder do Partido na Câmara dos Deputados, domiciliada em 

Brasília, no gabinete 617 do anexo IV da Câmara dos Deputados; 

   ÁUREA CAROLINA, brasileira, Deputada Federal pelo 

PSOL/MG, domiciliada em Brasília, no gabinete 619 do anexo IV da Câmara dos 

Deputados; 

   GLAUBER BRAGA, brasileiro, Deputado Federal pelo 

PSOL/RJ, domiciliado em Brasília, no gabinete 362 do anexo IV da Câmara dos 

Deputados; 
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   IVAN VALENTE, brasileiro, Deputado Federal pelo 

PSOL/SP, domiciliado em Brasília, no gabinete 716 do anexo IV da Câmara dos 

Deputados; 

   LUIZA ERUNDINA, brasileira, Deputada Federal pelo 

PSOL/SP, domiciliada em Brasília, no gabinete 620 do anexo IV da Câmara dos 

Deputados;  

   MARCELO FREIXO, brasileiro, Deputado Federal pelo 

PSOL/RJ, domiciliado em Brasília, no gabinete 725 do anexo IV da Câmara dos 

Deputados;  

   TALÍRIA PETRONE, brasileira, Deputada Federal pelo 

PSOL/RJ, domiciliada em Brasília, no gabinete 623 do anexo IV da Câmara dos 

Deputados;  

 Vêm, diante de Vossa Excelência, com fundamento especialmente nos 

artigos 127, caput, art. 129, II e II e art. 85, II, III e V, todos da Constituição 

Federal, e no art. 46, III, da Lei Complementar nº 75, de 1993, ofertar a 

presente  

REPRESENTAÇÃO 

 em face do Presidente da República, Sr. Jair Messias Bolsonaro, com 

vistas à apuração de responsabilidades, conforme fatos e fundamentos a seguir 

expostos.  

 

I. Dos Fatos 

 Ontem, dia 25 de fevereiro de 2020, ganhou repercussão a grave notícia 

de que o Presidente da República, ora Representado, estaria convocando, 

através de disparos de mensagens pela rede WhatsApp, arquivos de vídeo que 

convocam a população para ato marcado para o dia 15 de março, que tem como 

mote o fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e, 

consequentemente, o ataque às instituições democráticas. 
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 Os disparos mencionados nas matérias publicadas no portal BRPolítico23, 

vinculado ao jornal O Estado de São Paulo, assinadas pela jornalista Vera 

Magalhães, foram confirmados pelo ex-Deputado Federal Alberto Fraga, 

conforme notícia publicada tanto no jornal Folha de São Paulo4 como no jornal 

O Globo5, enquanto um dos destinatários da mensagem.    

 Conforme tem sido amplamente noticiado, os atos foram marcados por 

apoiadores do presidente em defesa do governo, a favor da intervenção militar e 

contra o Congresso Nacional. As peças deixam explícitas na conclusão a 

chamada para os atos do dia 15  - “Dia 15 de março mostre que você é patriota”.6 

A alegação de compartilhamento de mensagens de cunho autoritário e 

antidemocráticas que atentam diretamente contra o Estado Democrático de 

Direito, atribuídas ao Presidente da República, demandam imediata 

investigação, vez que constituem flagrante crime de responsabilidade, nos 

termos do que dispõe o art. 85, II, III e V, da Constituição Federal. 

                                                           
1
 https://brpolitico.com.br/noticias/bolsonaro-manda-video-convocando-para-ato-anti-congresso/ 

2
 Idem. 

3
 https://brpolitico.com.br/noticias/bolsonaro-compartilhou-outro-video-conclamando-para-ato/ 

4
 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/02/ato-com-grupos-autoritarios-e-incentivado-por-

deputados-bolsonaristas-e-gera-repudio.shtml 
5
 https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-compartilha-video-sobre-ato-convocado-contra-congresso-

stf-provoca-repudio-24272047 
6
 Idem. 

https://brpolitico.com.br/noticias/bolsonaro-manda-video-convocando-para-ato-anti-congresso/
https://brpolitico.com.br/noticias/bolsonaro-compartilhou-outro-video-conclamando-para-ato/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/02/ato-com-grupos-autoritarios-e-incentivado-por-deputados-bolsonaristas-e-gera-repudio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/02/ato-com-grupos-autoritarios-e-incentivado-por-deputados-bolsonaristas-e-gera-repudio.shtml
https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-compartilha-video-sobre-ato-convocado-contra-congresso-stf-provoca-repudio-24272047
https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-compartilha-video-sobre-ato-convocado-contra-congresso-stf-provoca-repudio-24272047
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Art. 85 São crimes de responsabilidade os atos do 

Presidente da República que atentem contra a 

Constituição Federal e, especialmente, contra:  

II – o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder 

Judiciário, do Ministério Público e dos poderes 

constitucionais das unidades da Federação;  

III – o exercício dos direitos políticos, individuais e 

sociais;  

(...)  

V – a probidade da administração;  

 O compartilhamento de mensagens de natureza eminentemente 

antidemocráticas por parte do Presidente da República causam espanto e reação 

em diversos setores da sociedade, tendo em vista sua contrariedade à 

Constituição, aos fatos históricos recentes e aos compromissos internacionais 

assumidos pelo Brasil, em especial aqueles relacionados ao exercício dos 

direitos políticos e respeito à democracia.  

Em nota publicada na data de hoje, a Associação Brasileira de Juristas 

pela Democracia – ABJD, afirma que o ato de divulgação dos vídeos pelo 

Presidente da República representa um atentado contra a CF e o livre exercício 

dos poderes constituídos, em evidente crime de responsabilidade, servindo para 

insuflar a população a um ato de autoritarismo, ultrapassando os limites da 

legalidade.7       

 O compartilhamento de mensagens que incentivam o acirramento 

político e ameaçam o funcionamento das instituições democráticas, por si só, 

demandam investigações pelo Ministério Público nos termos do que determina 

a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 75/1993. Entretanto, se 

colocadas no atual contexto político, merecem ainda mais atenção e celeridade.  

Em outubro de 2018 o filho do Presidente da República e Deputado 

Federal, Eduardo Bolsonaro, respondendo a pergunta sobre a atuação do 

                                                           
7
 http://www.abjd.org.br/2020/02/atentar-contra-os-poderes-e-golpe.html?m=1 

http://www.abjd.org.br/2020/02/atentar-contra-os-poderes-e-golpe.html?m=1
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exército contra o Supremo Tribunal Federal em caso de impugnação da 

candidatura de Jair Bolsonaro, declarou que bastaria um cabo e um soldado 

para o fechamento da Corte.   

Em 2019, já na condição de Presidente da República, o Porta-Voz da 

Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, afirmou que o Presidente 

determinou ao Ministério da Defesa que fizesse as comemorações devidas pelos 

55 anos do Golpe Militar que deu início à ditadura inaugurada em 1964.  

Mais recentemente, na manhã do dia 17 de fevereiro, o General Augusto 

Heleno, Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, foi gravado 

qualificando de “chantagistas” os membros do Congresso Nacional, fato esse 

que gerou diversas reações por parte de Deputados/as e Senadores/as, 

incluindo os presidentes de cada uma das casas legislativas federais8. 

Não restam dúvidas de que os representantes do atual governo, 

especialmente o Presidente da República, não possuem qualquer apreço pela 

democracia e sequer reconhecem ou compreendem o papel de instituições como 

o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal para a consolidação do 

Estado Democrático de Direito.  

 Ademais, existindo, como de fato existe, Ação de Investigação Judicial 

Eleitoral em trâmite perante o Tribunal Superior Eleitoral (PJE 0601771-

28.2018.6.00.0000), que verifica abuso de poder e uso indevido de meios de 

comunicação e impulsionamento de mensagens, as ameaças proferidas ao Poder 

Legislativo e ao Poder Judiciário pelo chefe do Poder Executivo, ora 

Representado, não podem ficar impunes de investigação e eventual 

responsabilização.  

 É essencial garantir, por todos os meios, o livre e harmônico exercício dos 

poderes constituídos – princípio fundante do Estado brasileiro – garantindo-se 

aos Poderes Legislativo e Judiciário uma atuação livre de qualquer ameaça, 

especialmente vinda do Presidente da República.  

                                                           
8
 https://noticias.uol.com.br/colunas/josias-de-souza/2020/02/19/heleno-ve-chantagem-do-congresso-

e-aconselha-resposta-foda-se.htm 

https://noticias.uol.com.br/colunas/josias-de-souza/2020/02/19/heleno-ve-chantagem-do-congresso-e-aconselha-resposta-foda-se.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/josias-de-souza/2020/02/19/heleno-ve-chantagem-do-congresso-e-aconselha-resposta-foda-se.htm


6 
 

 A investigação se impõe, ainda, porque o significado das manifestações 

endossadas pelo Chefe do Executivo caracteriza-se como grave ameaça ao livre 

exercício do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, nos termos do art. 85, II, 

III e V da CF, dos arts. 4º, II, III, V e 6º da Lei 1.079/1950, e do art. 11 da Lei 

8.429/2012, além de atentar contra a divisão de poderes e contra a própria 

democracia.  

 

II. Do Direito 

A Constituição Federal de 1988 consagrou a República Federativa do 

Brasil como Estado Democrático de Direito, baseado na soberania popular e 

com eleições livres e periódicas. Por sua vez, a aplicação do princípio 

democrático não se resume às eleições periódicas, mas rege o exercício de todo 

poder, o qual, segundo texto constitucional, emana do povo (art. 1º, parágrafo 

único).  

O texto constitucional é claro no sentido de que a República Federativa 

do Brasil tem como fundamentos a cidadania, a dignidade da pessoa humana e 

o pluralismo político e se rege em suas relações internacionais pelo princípio da 

prevalência dos direitos humanos (art. 1º, I, III e IV, e 4º, II).  

Não por menos, o texto Constitucional elenca como crime de 

responsabilidade do Presidente da República praticar atos que atentem contra a 

CF e, especialmente, contra o livre exercício dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais e a probidade 

da administração:  

Art. 85 São crimes de responsabilidade os atos do 

Presidente da República que atentem contra a 

Constituição Federal e, especialmente, contra:  

II – o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder 

Judiciário, do Ministério Público e dos poderes 

constitucionais das unidades da Federação;  
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III – o exercício dos direitos políticos, individuais e 

sociais;  

(...)  

V – a probidade da administração;  

A Constituição Federal de 1988 restabeleceu a democracia após o período 

entre 1º de abril de 1964 e 15 de março de 1985, durante a ditadura militar, com 

supressão das eleições diretas e dos direitos decorrentes do regime democrático, 

como direitos de reunião, liberdade de expressão e liberdade de imprensa.  

Durante esse período o Congresso Nacional foi fechado três vezes e 173 

deputados federais foram cassados em pleno exercício do mantado, de forma a 

demonstrar como o exercício da democracia pela via do Parlamento se constitui 

como uma ameaça ao autoritarismo (AI-2; AI-5 e “pacote abril”)9.  

O período inaugurado pelo Golpe Militar de 1964 também é marcado pela 

disseminação da prática da tortura por agentes de Estado nos mais diversos 

órgãos, prática repudiada pela Constituição Federal e considerada crime 

inafiançável e imprescritível (art. 5º, XLIII). 

 Ao ser submetido a julgamento na Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, no Caso Gomes Lund e Outros, o Brasil foi condenado por 

unanimidade pelo desaparecimento forçado e, portanto, pela violação dos 

direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, à vida, à integridade 

pessoal e à liberdade pessoal, devendo adotar medidas de não repetição das 

violações verificadas.  

A Constituição Federal também reconhece, em seu art. 8º dos Atos das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), expressamente a prática de 

atos de exceção pelo Estado Brasileiro durante o regime inaugurado em 1964 até 

a promulgação do texto Constitucional em 1988. Por sua vez, o art. 9º da ADCT 

se refere expressamente à cassação e suspensão de direitos políticos no período 

de 15 de julho a 31 de dezembro de 1969.  

                                                           
9
 https://www.camara.leg.br/noticias/545319-parlamento-brasileiro-foi-fechado-ou-dissolvido-18-

vezes/ 

https://www.camara.leg.br/noticias/545319-parlamento-brasileiro-foi-fechado-ou-dissolvido-18-vezes/
https://www.camara.leg.br/noticias/545319-parlamento-brasileiro-foi-fechado-ou-dissolvido-18-vezes/
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É inquestionável que no regime democrático o Presidente da República e 

seus Ministros se submetem à Constituição Federal e às leis vigentes, devendo 

respeitar e prezar pelo livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, 

do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação.  

Diante de toda a legislação mencionada, é claro também que o Estado 

Brasileiro, por meio de seus representantes constitucionalmente instituídos 

desde a promulgação da CF/88, reconhecem a natureza autoritária e as graves 

violações de direitos ocorridas durante o regime inaugurado em 1964, 

representado também pelo cerceamento, pelas constantes ameaças ao livre 

funcionamento, pelo reiterados fechamentos e pelas inúmeras cassações de 

parlamentares do Congresso Nacional. 

Deve-se atentar ainda que a Lei nº 1.079/1950 – que define os crimes de 

responsabilidade praticados pelo Presidente da República e Ministros de Estado 

– tipifica em seus arts. 4º, II, III, V e 6º os crimes que atentem contra o livre 

exercício dos Poderes Constitucionais. 

Por fim, a Lei 8.429/2012, Lei de Improbidade Administrativa, prevê em 

seu art. 11 que constitui ato de improbidade a prática de ato que atente contra os 

princípios da administração pública da moralidade, da legalidade e da lealdade 

às instituições, e notadamente a prática de ato visando a fim proibido em lei ou 

regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência, sujeitando-

se seu autor, servidor civil ou militar, à pena de perda da função pública, 

suspensão dos direitos políticos e multa civil de até cem vezes o valor da 

remuneração.  

 

III. Dos Pedidos 

Resta, pois, diante da forte aparência do cometimento de crime e ilícitos 

absolutamente danosos à democracia, à liberdade, à atuação independente dos 

Poderes e ao funcionamento do Poder Legislativo, a imperiosa e imediata 

averiguação, pelo Ministério Público Federal, de eventual prática de crime ou de 

ilícitos e a tomada de medidas visando a responsabilização do ora 

Representado.  
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 Ante o exposto, a bancada do Partido Socialismo e Liberdade na Câmara 

dos Deputados solicita à Procuradoria Geral da República:  

a) O acolhimento da presente representação;  

b) A apuração e a adoção das medidas necessárias sobre o caso, 

conforme preconizado legalmente, bem como a investigação sobre a 

origem, o financiamento e a produção do vídeo divulgado pelo 

Presidente da República;  

c) Pelos meios que considerar adequados, a apuração das 

responsabilidades, por ação e omissão, do Presidente da República, 

Sr, Jair Messias Bolsonaro.  

Brasília, 26 de fevereiro de 2020.  

 

Fernanda Melchionna 
Líder do PSOL  

 
 
 

Áurea Carolina  
PSOL/MG  

 

David Miranda 
PSOL/RJ  

 
 
 

Edmilson Rodrigues 
PSOL/PA 

 

 
 

Glauber Braga 
PSOL/RJ 

 
 
 

Ivan Valente 
PSOL/SP 

 

 
 

Luiza Erundina  
PSOL/SP  

 
 
 

Marcelo Freixo 
PSOL/RJ 

 

 
 

Sâmia Bomfim  
PSOL/SP  

 
 
 

Talíria Petrone 
PSOL/RJ  

 

 
 
 


