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Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes, 

O Presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO, 

representado pela Advocacia-Geral da União, peticiona às fls. 1699-1699v, 

informando que não tem interesse em ser interrogado, seja por escrito, seja 

presencialmente, bem como requerendo sejam os autos encaminhados à Polícia 

Federal, para fins de elaboração de relatório final e, por fim, a esta Procuradoria-

Geral da República. 

De acordo com a AGU, "...a publicização do inteiro teor de gravação da 

Reunião Ministerial de 22 de abril de 2020 demonstrou completamente infundadas 

quaisquer das ilações que deram ensejo ao presente Inquérito, o mesmo valendo para 

todos os demais elementos probatórios coletados nos presentes autos". 

Aos 27 de novembro de 2020, à fl. 1.702, houve prorrogação, por mais 

60 (sessenta) dias, do prazo para conclusão da investigação em andamento. 

Ademais, determinou-se fosse esta Procuradoria-Geral da República intimada 
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"para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto a petição STF nQ 101178/2020, 

especificamente, sobre a necessidade da oitiva do Presidente da República para 

esclarecimentos dos fatos investigados no presente inquérito" (fl. 1702). 

É o relatório. 

Inexiste razão para se opor à opção do Presidente da República, JAIR 

MESSIAS BOLSONARO, de não ser interrogado nos presentes autos, seja por 

escrito, seja presencialmente. Na qualidade de investigado, ele está exercendo, 

legitimamente, o direito de permanecer calado (art. 52,LXIII, da Constituição 

Federal), corolário lógico do princípio nemo terietur se detegere. 

Conforme consta das manifestações ministeriais anteriores (STF-AV-

48899 e STF-AV-75747), o ordenamento jurídico pátrio garante o direito ao 

silêncio, cujo exercício comporta, inclusive, o não-comparecimento ao 

interrogatório designado. 

A aludida garantia, integrante da autodefesa dos indiciados e 

acusados, foi expressamente ressalvada na decisão proferida, em 18 de agosto de 

2020, pelo então Ministro Relator, Celso de Mello. Confira-se: 

Em consequência, indefiro as propostas deduzidas pelo eminente Senhor 
Chefe do Ministério Público da União, Dr. AUGUSTO ARAS (Petição 
na 51.554/2020, itens ns. 2 e 3), por não assistir ao Senhor Presidente da 
República qualquer das prerrogativas enunciadas no requerimento 
formulado pela douta Procuradoria-Geral da República (CPP, art. 221, 
"caput" e seu § 1°), ressalvada, por óbvio, a possibilidade de o 

2 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

Chefe de Estado exercer, legitimamente, como qualquer cidadão 
desta República, o seu direito ao silêncio. (grifos acrescentados) 

No paradigmático julgamento da ADPF 395/DF, o Plenário desse 

Supremo Tribunal Federal, ao assentar que a condução coercitiva, para fins de 

interrogatório (art. 260 do CPP), não foi recepcionada pela Constituição Federal, 

referiu-se ao direito ao silêncio da seguinte forma: "prerrogativa do implicado a 

recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, 

sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade". E 

acrescentou: "a legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado 

ao interrogatório". 

O posicionamento do processualista Norberto Cláudio Páricaro Avena 

acerca da matéria de que se cuida também reflete a jurisprudência dessa 

Suprema Corte: 

A Constituição Federal, ao permitir ao acusado calar-se diante do Juiz, 
demonstra que o interrogatório não é imprescindível para o deslinde da 
causa, devendo o réu, desde que devidamente citado, arcar com o ônus 
processual de seu não comparecimento. Sendo assim, o comparecimento 
do réu ao interrogatório, quando devidamente qualificado e identificado, 
constitui apenas uma faculdade e não um dever do mesmo. . 
...mais do que nunca, é preciso compreender que o estar presente no 
processo é um direito do acusado, nunca um dever. Considerando que o 
imputado não é objeto do processo e que não está obrigado a submeter-se 
a qualquer tipo de ato probatório (pois protegido pelo 'nemo tenetur se 
detegere'), sua presença fisica ou não é uma opção dele. Há que se 
abandonar o ranço inquisitório, em que o juiz (inquisidor) dispunha do 

AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro. Processo penal: esquematizado. 6.4  ed. Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014. 
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corpo do herege, para dele extrair a verdade real... O acusado tem o 
direito de silêncio e de não se submeter a qualquer ato probatório, logo, 
está logicamente autorizado a não comparecer.' 

Há de ser respeitada, pois, a escolha da autoridade investigada, que 

intenta exercer o seu direito ao silêncio, constitucionalmente garantido. 

Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA não 

se opõe ao exercício do direito ao silêncio por parte do Presidente da 

República, JAIR MESSIAS BOLSO ARO. 

Brasília, 3 e d e bro de 2020. 

'/In7 
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