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Ofício nº. 147/2020 MANDATO NATÁLIA BONAVIDES/CD      
 
 

BRASÍLIA/DF, 23 de agosto de 2020. 
 

 
Ao ministro da Justiça e Segurança Pública 
Sr. ANDRÉ MENDONÇA 
 
Assunto: Informações de fato e de direito atinentes à solicitação do Deputado Federal 
Girão realizada pelo ofício nº 096/2020/DGGM 
 
  
Senhor MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
 

 

Com os cordiais cumprimentos, ciente de que esse ministério recebeu, por meio do 

ofício nº 096/2020/DGGM, a incompetente e ilegal solicitação do Deputado Federal Girão 

(PSL/RN), venho esclarecer fatos e ressaltar o risco de violação da legalidade caso seja 

atendido o requerimento do deputado.  

É imperioso que fique bem esclarecido que não houve em nenhum campus do 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) qualquer ato de vandalismo. Há uma farta 

comprovação documental disponível na imprensa local que revela que os estudantes, no 

dia do estudante, tão somente se manifestaram, no exercício do legítimo direito 

constitucional à reunião e da liberdade de expressão, para exigir o cumprimento do rito legal 

de nomeação de reitor, desrespeitado pelo governo federal. Em nenhum momento, por 

parte dos estudantes, houve qualquer risco ao patrimônio público ou à integridade física da 

comunidade acadêmica. O mesmo não pode ser dito pela atuação do reitor interventor e da 

força de segurança pública. A truculência por parte desses foi tamanha que estudantes que 

tiveram celulares ilegalmente apreendidos e outros receberem ameaças de atropelamento 

por um apoiador do reitor interventor que acelerou o carro sobre os presentes. Desse modo, 

não procedem as informações trazidas pelo deputado federal Girão. 

Reestabelecida a verdade sobre os fatos, resta-nos relembrar a regulação 

constitucional e legal que devem nortear requerimentos como o realizado pelo deputado. 

Importa ressaltar que há um entendimento firme do Supremo Tribunal Federal, por meio da 

ADPF nº 548, de que a ordem constitucional brasileira não acata qualquer decisão por parte 
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do Estado Brasileiro que determine o ingresso de agentes públicos para interromper 

manifestações de estudantes. Desse modo, o deputado solicita a este ministério o 

descumprimento de uma decisão judicial e a realização de uma decisão inconstitucional. 

Ademais, o que talvez o deputado desconheça, este ministério não tem qualquer 

atribuição de (sic) e não pode ele, por iniciativa própria, encaminhar 

para um ente federativo força policial, sob o risco de violação da ordem federativa, o que 

representaria, por óbvio, o cometimento de crime de responsabilidade. Estando o ministério 

ciente das questões de fato e de direito trazidas neste ofício, esperamos que seja negada 

a solicitação incompetente e ilegal do deputado Girão. 

Atenciosamente, 

 
 

NATÁLIA BONAVIDES 
Deputada Federal pel PT/RN


