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Ofício nº 71/2020/GDJMEDEI Brasília, 22 de abril de 2020. 

A Sua Excelência o Senhor 

Antônio Augusto Brandão Aras 

Procurador-Geral da República 

SAFS, Qd. 04, Conj. C, Bl. A, Sl. AC15 

70050-900 Brasília/DF 

 

 

 

 Assunto: Abertura de Inquérito para apuração de crime contra a segurança nacional 

cometido contra o Presidente da República. 

 

 

 

 Senhor Procurador-Geral, 

 

Com meus cordiais cumprimentos, solicito a V. Ex.ª que seja aberto um 

inquérito para apurar o possível cometimento do crime previsto no art. 23, incisos IV 

c/c art. 27 da Lei nº 7170 de 1983 contra o Presidente da República. 

Nos últimos dias, tem sido recorrente ameaças, incitações e insinuações 

de violência contra o chefe do executivo. São jornalistas, ex-candidato à presidência, 

artistas, civis e até mesmo parlamentares, como se mostrará a seguir. 

Em 27 de março de 2020, o jornalista Ricardo Noblat, em sua página 

oficial no Twitter postou a seguinte mensagem: “Do jeito que vão as coisas, cuide-se 

Bolsonaro para que não apareça outro louco como o Adélio”. Tal postagem faz clara 

referência ao rapaz que tentou assassinar o então candidato Jair Bolsonaro com uma 

facada em meio à campanha eleitoral. Esse tipo de mensagem incita e sugere que outras 

pessoas deem facadas no Presidente da República, e isso é incompatível com uma 

democracia. 

Na mesma toada, no último dia 20, em sua página oficial da rede Twitter, 

o ex-candidato à presidência da república, o senhor Guilherme Boulos postou a seguinte 

frase: “um lembrete para Bolsonaro: a dinastia de Luís XIV terminou na guilhotina....” 

(imagem anexa). Ora, o que pretende o Sr. Boulos sugerir? Que o Presidente da 

República, Jair Bolsonaro, seja decapitado? É inadmissível que alguém faça uma 

insinuação desse tipo e não responda criminalmente por isso. Afinal, estamos falando da 
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vida do chefe do executivo que foi eleito democraticamente por mais de 52 milhões de 

brasileiros. 

Nesse diapasão, o Sr. Túlio Gadelha, deputado federal, em sua página no 

Instagram (tulio.gadelha), curtiu o comentário de uma seguidora que sugeria dar uma 

facada verídica no Presidente da República, conforme imagens anexadas. É impensável 

que um deputado federal estimule qualquer tipo de violência e tentativa de homicídio 

contra o Presidente da República. Tal fato não é engraçado, não é legal, e não merece 

curtida por parte de um membro do parlamento.  

Vivemos em um país dividido por ideologias, o que faz parte do jogo 

democrático, aliás é imprescindível à democracia que se tenha posições de direita e de 

esquerda para se contraporem. Infelizmente, no Brasil, tivemos uma democracia por 

mais de 15 anos em que só se admitia uma posição e uma ideologia, a de esquerda. O 

posicionamento de direita foi abafado e recriminado por muitos anos. 

A eleição de Jair Messias Bolsonaro representou um suspiro da direita, 

uma chance para se ter, finalmente, uma democracia com mais de uma ideologia. 

Contudo, em nosso país não se aceita ter uma ideologia diferente. Ser de direita, para o 

pessoal da esquerda, é sinônimo de fascismo, ditadura e tantas outras aberrações que 

tentam imputar a quem pensa diferente. Para essas pessoas parece ser inconcebível que 

alguém pense e aja diferente deles. 

Em uma democracia que se preze, não se pode admitir que alguém seja 

constantemente ameaçado por não coadunar com o pensamento de esquerda, outrora 

dominante. O Presidente Jair Bolsonaro sofre ameaças e incitações de morte 

diuturnamente por parte de artistas, deputados, ex-candidatos à presidência, como se 

fosse algo normal e aceitável. Aliás, esses agressores denominam tais atitudes como 

“ódio do bem”.  

Não existe “ódio do bem”, existe ódio e despeito por não estarem mais 

no poder, e existem ameaçam claras a vida do nosso chefe do Executivo e incitação para 

que as pessoas cometam crimes contra ele. 

Se os opositores do Presidente não entendem que precisam conviver com 

o diferente, terão de entender que o Brasil possui leis e que elas serão aplicadas com 

todo o seu rigor para aqueles que a descumprirem.   

Em um país que prevalece o Estado Democrático de Direito, ameaçar o 

presidente livremente nas redes sociais e incitar que outros cometam violência contra 

ele é crime, seja ele cometido por artistas, “jornalistas”, parlamentares e civis. Tais 

condutas precisam ser investigadas e ter a aplicação das sanções cabíveis.  
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Certo de que V. Ex.ª analisará esse pleito sob os requisitos normativos e 

de conveniência desse Governo, além do costumeiro profissionalismo, renovo meus 

préstimos e votos de mais alta estima. 

Respeitosamente,   

 
José Medeiros 

Deputado Federal – PODEMOS/MT 
 

 


