
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES, brasileiro, divorciado, Senador da        

República, portador da cédula de identidade nº 050360, inscrito no CPF sob o nº              

431.879.432-68, com endereço profissional na Praça dos Três Poderes, Palácio do Congresso            

Nacional, Senado Federal, Anexo I, 9º andar; vem apresentar, com fulcro no art. 5º, inciso              

XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, no art. 27 do Código de Processo Penal, a               

presente REPRESENTAÇÃO para requerer a esta PROCURADORIA-GERAL DA        

REPÚBLICA a tomada das medidas cabíveis tendentes à abertura de investigação quanto à             

conduta dos Srs. OLAVO LUIZ PIMENTEL DE CARVALHO e JAIR MESSIAS           

BOLSONARO, pelos fatos e fundamentos que passam a expor. 

Em vídeo divulgado na madrugada de domingo (7/6), Olavo de Carvalho cobra que             1

Jair Bolsonaro o ajude, por exemplo, contra as multas que recebe em condenações no Poder               

Judiciário, solidariza-se com Abraham Weintraub, diz que Jair Bolsonaro vê crimes e não             

age, incorrendo em prevaricação, ataca os militares do Governo e o empresário Luciano             

Hang. Além disso, afirma claramente que se o Presidente não agir, ele próprio irá “derrubar o                

governo” . 23

1 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=aUCHIjRkFNw >. Acesso em 8/6/20. 
2 Disponível em <    
https://blogs.oglobo.globo.com/sonar-a-escuta-das-redes/post/na-madrugada-olavo-de-carvalho-sinaliza-nas-red
es-rompimento-com-bolsonaro-e-diz-que-pode-derrubar-governo.html >. Acesso em 8/6/20. 
3 Disponível em <    
https://blogs.oglobo.globo.com/sonar-a-escuta-das-redes/post/na-madrugada-olavo-de-carvalho-sinaliza-nas-red
es-rompimento-com-bolsonaro-e-diz-que-pode-derrubar-governo.html >. Acesso em 8/6/20. 
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No dia seguinte, a Imprensa noticia que Luciano Hang, citado nominalmente por            

Olavo de Carvalho do vídeo em tons não amigáveis, deu início a uma vaquinha “a fim de                 

recolher pelo menos R$ 2,8 milhões para saldar dívidas do guru dos bolsonaristas com a               

Justiça” . 4

E segue a reportagem afirmando que, “segundo um integrante do Palácio do Planalto,             

Hang conversou com Bolsonaro sobre o vídeo no qual Carvalho critica e agride o presidente               

com palavrões. A conclusão foi a de que é preciso dar um socorro financeiro ao guru para que                  

ele ‘sossegue’. Tanto Bolsonaro quanto o empresário se mostraram surpreso com a            

agressividade de Carvalho, que é idolatrado pelos filhos do presidente, sobretudo Eduardo            

Bolsonaro”. 

Os fatos estranham tanto quanto surpreendem. O que Olavo de Carvalho sabe que             

poderia derrubar Jair Bolsonaro? Que crimes foram cometidos com a ciência de Jair             

Bolsonaro? Por que arrecadar dinheiro para quem lhe xinga? Por que um empresário             

precisaria de aval do Presidente da República para fazer o que parece ser uma doação? Há                

dinheiro público envolvido? 

Essas e outras questões estão postas e precisam de respostas urgentes, ante a             

possibilidade de ocorrência imediata de vários crimes, como, por exemplo, extorsão (art. 158             

do CP), prevaricação (art. 319 do CP), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98) e                

calúnia/difamação contra o Presidente (art. 26 da Lei 7.170/83), bem como mediata de             

inúmeros outros, como, por exemplo, corrupção (arts. 317 e 333 do CP). 

Nesse sentido, solicitamos a Vossa Excelência, na qualidade de Procurador-Geral da           

República, que proceda a instauração imediata de procedimentos investigatórios acerca das           

afirmações e atos de OLAVO LUIZ PIMENTEL DE CARVALHO e de JAIR            

BOLSONARO, em relação aos fatos narrados na presente representação.  

4 Disponível em <    
http://blogs.correiobraziliense.com.br/vicente/bolsonaro-da-aval-a-vaquinha-de-empresarios-para-sossegar-olav
o-de-carvalho/ >. Acesso em 8/6/20. 
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Termos em que pede deferimento.  

Brasília, 8 de junho de 2020.  

 

RANDOLFE RODRIGUES  
Senador da República (REDE-AP) 

 


