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Excelentíssimo Senhor Ministro Relator,

Trata-se de  Petição  autuada  a partir  de Notícia  Crime formulada

por ANTÔNIO  CARLOS  FERNANDES em  desfavor  do  Deputado  Federal

EDUARDO NANTES BOLSONARO.

Relata  o  representante  que,  em  entrevista  dada  ao  canal  Terça

Livre, em 27/05/2020, o representado proferiu declarações como as seguintes:

- “quando chegar ao ponto em que o Presidente não tiver mais saída e for

necessário uma medida energética, ele é que será taxado como ditador”; e

-  “o  Ministro  Alexandre  de  Moraes  e  o  Ministro  Celso  de  Mello

conseguiram a proeza de fazer com que a manifestação, que até então ocorreu em seis

fnais de semana consecutivas em Brasília, e o pessoal vai lá na frente do Palácio do

Planalto saudar o Presidente da República, agora o pessoal vai se voltar para o outro

lado  da  Praça  dos  Três  Poderes  para  voltar  suas  críticas  ao  Supremo  Tribunal

Federal”.
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Sustenta que tais manifestações consubstanciam os tipos previstos

na Lei de Segurança  Nacional,  por atentarem contra o Estado Democrático

de Direito.

Requer, ao fnal, a abertura de inquérito em face do representado,

para que seja apenado na forma da lei pelos crimes narrados.

É o relatório.

Ao  tomar  conhecimento  da  representação  autuada  na  presente

Petição, foi instaurada Notícia de Fato no âmbito da Procuradoria-Geral da

República, para averiguação preliminar dos fatos relatados.

Caso surjam indícios  mais robustos de possível  prática  de ilícitos

pelo representado, será requerida a instauração de inquérito criminal no STF,

para adoção das medidas cabíveis.

Em face  do  exposto,  o  PROCURADOR-GERAL  DA  REPÚBLICA

manifesta-se para que seja extinta a Petição, por ter esgotado seu objeto.

Brasília, data da assinatura digital.

Augusto Aras
Procurador-Geral da República

Assinado digitalmente

PSG/JPL
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