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JEAN PAUL TERRA PRATES, brasileiro, divorciado, Senador da 

República (PT/RN), portador da cédula de identidade RG nº 

003.132.090/RN, inscrito no CPF nº 867.212.837-00, com endereço 

funcional no Senado Federal Anexo II, Ala Teotônio Vilela, Gabinete 03 

CEP 70.165-900, Brasília/DF, vem apresentar denúncia pela prática de 

CRIMES DE RESPONSABILIDADE (PEDIDO DE IMPEACHMENT) em 

face do PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, Sr. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO, com endereço para comunicações no 

Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, Brasília/DF, conforme os 

seguintes fatos e fundamentos. 

 

DOS FATOS 

O Presidente da República, Jair Bolsonaro voltou a cometer crimes 

de responsabilidade em afirmações proferidas publicamente, que 

anunciam a alteração do local do desfile de sete de setembro no Rio de 

Janeiro do Centro da cidade para Copacabana. 

 

 Em 30 de julho de 2022, na convenção do Republicanos em São 

Paulo, afirmou: 

 

"Queremos inovar no Rio de Janeiro. Às 16 

horas do dia 7 de setembro, pela primeira vez, 

as nossas Forças Armadas e as nossas irmãs 

Forças Auxiliares estarão desfilando na praia 

de Copacabana ao lado do nosso povo". (...) 



"Vamos mostrar que nosso povo, mais do que 

querer, tem o direito e exige paz, democracia, 

transparência e liberdade".1 

 

Em seguida, em 2 de agosto de 2022, o ora denunciado declarou à 

Rádio Guaíba: 

 

“A gente vai pedir ao pessoal que botar carro 

de som, vai ter muita gente em Copacabana, 

que não use seu carro de som durante aí (sic) 

o desfile, que deve durar em torno de, no 

máximo 1h. É tropa das Forças Armadas, 

Marinha, Exército e Aeronáutica. Polícia Militar, 

Corpo de Bombeiros Militar. Academia Militar 

das Agulhas Negras deve ter um efetivo de um 

ano desfilando. Colégio Militar. Algumas escolas 

civis lá do Rio de Janeiro”.2 

 

Dias antes, em 29 de julho de 2022, à ocasião da convenção do 

Partido Liberal – PL realizada em Goiânia:  

 

“Só com o pessoal CAC [Colecionadores, 

Atiradores e Caçadores] nós passamos de 350 

para quase 700 mil no nosso governo. A arma de 

fogo na mão do cidadão de bem é a garantia 

que ele pode dar à sua família, e pode lhe 

garantir a liberdade no futuro”.3 

 

 
1 https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2022/07/5025703-bolsonaro-diz-
que-forcas-armadas-participarao-de-ato-pro-governo-de-7-de-setembro.html  
2 https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-reafirma-7-de-setembro-em-
copacabana-mas-militares-nao-confirmam/  
3 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2022/07/29/arma-de-
fogo-pode-garantir-liberdade-no-futuro-diz-bolsonaro.htm  



Os principais meios de comunicação no Brasil registraram, mais 

uma vez, que as afirmações do denunciado têm por objetivo expresso 

juntar o ato oficial em alusão à Independência do Brasil a manifestação 

de seus apoiadores que promoverão atos antidemocráticos. Foi o que se 

repercutiu, por exemplo, nas seguintes matérias: 

 

• Bolsonaro diz que Forças Armadas e PMs desfilarão em 

Copacabana no 7 de Setembro 

 

o Fonte: https://noticias.uol.com.br/ultimas-

noticias/reuters/2022/07/30/bolsonaro-diz-que-

forcas-armadas-e-pms-desfilarao-em-copacabana-no-

7-de-setembro.htm 

 

• Bolsonaro surpreende Exército ao anunciar desfile de 7 de 

setembro na praia de Copacabana 

 

o Fonte: https://oglobo.globo.com/blogs/malu-

gaspar/post/2022/08/bolsonaro-surpreende-exercito-

ao-anunciar-desfile-de-7-de-setembro-na-praia-de-

copacabana.ghtml   

 

• Bolsonaro diz que Forças Armadas participarão de ato pró-

governo de 7 de setembro 

 

o Fonte: 

https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-

diz-que-forcas-armadas-participarao-de-ato-pro-

governo-de-7-de-setembro/ 

 

• Bolsonaro diz que Forças Armadas vão desfilar em 

Copacabana no ato do 7 de Setembro 

 



o Fonte: 

https://www.cnnbrasil.com.br/politica/bolsonaro-diz-

que-forcas-armadas-vao-desfilar-em-copacabana-no-

ato-do-7-de-setembro/  

 

• Bolsonaro exalta o 7 de Setembro e anuncia desfile militar em 

Copacabana  

 

o Fonte: 

https://veja.abril.com.br/coluna/maquiavel/bolsonar

o-exalta-o-7-de-setembro-e-anuncia-desfile-militar-em-

copacabana/ 

 

• Forças Armadas mudam às pressas desfile militar no Rio por 

ordem de Bolsonaro 

 

o Fonte: 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/08/forca

s-armadas-mudam-as-pressas-desfile-militar-no-rio-

por-ordem-de-bolsonaro.shtml  

 

• Forças Armadas reorganizam desfile de 7 de setembro às 

pressas para Bolsonaro 

 

o Fonte: 

https://revistaforum.com.br/politica/2022/8/1/foras

-armadas-reorganizam-desfile-de-de-setembro-s-

pressas-para-bolsonaro-121023.html 

 

• Bolsonaro: ‘Arma de fogo pode garantir liberdade no futuro’ 

 



o Fonte: https://noticias.uol.com.br/ultimas-

noticias/agencia-estado/2022/07/29/arma-de-fogo-

pode-garantir-liberdade-no-futuro-diz-bolsonaro.htm 

 

• ‘Arma de fogo pode garantir liberdade no futuro’, diz Bolsonaro 

 

o Fonte: https://www.estadao.com.br/politica/arma-de-

fogo-pode-garantir-liberdade-no-futuro-diz-bolsonaro/ 

 

• Em convenção, Bolsonaro diz que arma de fogo pode garantir 

liberdade no futuro 

 

o Fonte: 

https://odia.ig.com.br/brasil/2022/07/6454274-em-

convencao-bolsonaro-diz-que-arma-de-fogo-pode-

garantir-liberdade-no-futuro.html 

 
• Em Goiânia, Bolsonaro diz que arma de fogo pode garantir 

liberdade no futuro 

 

o Fonte: https://noticias.r7.com/brasilia/em-goiania-

bolsonaro-diz-que-arma-de-fogo-pode-garantir-

liberdade-no-futuro-29072022 

 

• ‘Arma de fogo pode garantir liberdade no futuro’, diz Bolsonaro 

 

o Fonte: https://www.istoedinheiro.com.br/arma-de-

fogo-pode-garantir-liberdade-no-futuro-diz-

bolsonaro/#.YudN5agoLEs.whatsapp 

 

As declarações proferidas pelo principal mandatário da nação 

configuram, de forma reiterada, a prática de crimes de responsabilidade 



previstos na Constituição Federal de 1988 e tipificados na Lei no 

1.079/1950. 

 

DOS FUNDAMENTOS JURÍDICO-NORMATIVOS 

 O artigo 14 da Lei no 1.079/1950 permite que qualquer cidadão 

denuncie o Presidente da República por crime de responsabilidade 

perante a Câmara dos Deputados. 

 

Art. 14. É permitido a qualquer cidadão 

denunciar o Presidente da República ou Ministro 

de Estado, por crime de responsabilidade, 

perante a Câmara dos Deputados.  

 

 O denunciante é Senador da República no exercício de seu 

mandato parlamentar, gozando plenamente dos direitos políticos na 

forma da Constituição Federal, sendo, portanto, cidadão apto a 

denunciar o Presidente da República por crimes de responsabilidade. 

Reforce-se que se trata de ato de denúncia franqueado a qualquer 

cidadão, independente de posição hierárquica ou convicção política, em 

linha com o fundamento constitucional que subordina os mandatários à 

legitimidade popular, nos termos da Constituição Federal de 1988, que 

estabelece e baliza nosso sistema político e democrático, incluindo seus 

mecanismos de controle aptos a assegurar o equilíbrio entre poderes e 

respectivos contrapesos. 

  

Nesse sentido, a mesma Constituição Federal de 1988 estabeleceu 

como crimes de responsabilidade do Presidente da República: 

 

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos 

do Presidente da República que atentem contra 

a Constituição Federal e, especialmente, contra: 

(...) 



III - o exercício dos direitos políticos, individuais 

e sociais; 

IV - a segurança interna do País; 

V - a probidade na administração; 

  

As condutas do Presidente da República, Jair Bolsonaro, 

subsomem-se ainda no artigo 7º, incisos “5” e “7”, no artigo 8º, inciso “1”, 

e no artigo 9º, inciso “7”, da Lei no 1.079/1950: 

 

Art. 7º São crimes de responsabilidade contra o 

livre exercício dos direitos políticos, individuais e 

sociais: 

(...) 

5 - servir-se das autoridades sob sua 

subordinação imediata para praticar abuso do 

poder, ou tolerar que essas autoridades o 

pratiquem sem repressão sua; 

7 - incitar militares à desobediência à lei ou 

infração à disciplina; 

Art. 8º São crimes contra a segurança interna do 

país: 

1 - tentar mudar por violência a forma de 

governo da República; 

Art. 9º São crimes de responsabilidade contra a 

probidade na administração: 

(...) 

7 - proceder de modo incompatível com a 

dignidade, a honra e o decôro do cargo. 

 

 As declarações do denunciado constituem, portanto, os crimes de 

responsabilidade de servir-se das autoridades sob sua subordinação 

imediata para praticar abuso do poder e de incitar militares à 

desobediência à lei ou infração à disciplina, na medida em que usa sua 



condição de comandante supremo das Forças Armadas4 para alterar o 

local onde comumente ocorre o desfile cívico-militar de sete de setembro 

no Rio de Janeiro (Centro), para lugar onde seus apoiadores realizarão 

atos antidemocráticos (Copacabana), incentivando membros de 

instituições militares a violarem o ordenamento jurídico, atentando 

contra a democracia, o que configura a prática de crimes de 

responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais 

e sociais. 

 

 As mais recentes atitudes do Presidente da República, Jair 

Bolsonaro, integram processo que vem sendo construído ao longo das 

últimas semanas, que tem o sete de setembro de 2022 como momento 

crucial, pois vejamos: 

 

- 08 de julho disse que “nós sabemos o que temos que fazer antes 

das eleições"5. 

- 18 de julho, em evento no Palácio do Planalto, se dirigiu a dezenas 

de embaixadores para proferir ataques ao sistema eleitoral brasileiro e a 

instâncias do Poder Judiciário6.  

- 24 de julho, à ocasião de convenção do Partido Liberal – PL 

confirmou sua candidatura à reeleição, incitou apoiadores a atentarem 

contra o regime democrático por ocasião das vindouras comemorações 

de sete de setembro, e proferiu novas agressões contra instâncias do 

Poder Judiciário7.  

 
4 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
(...) 
XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da 
Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los 
para os cargos que lhes são privativos;   
5 https://www.youtube.com/watch?v=7h6JquC1OlE  
6 https://www.poder360.com.br/eleicoes/leia-a-integra-do-que-disse-bolsonaro-a-
embaixadores/  
7 https://www.jb.com.br/pais/politica/2022/07/1038763-bolsonaro-volta-a-
ameacar-o-stf-e-convoca-seus-seguidores-a-ir-as-ruas-no-7-sde-setembro-pela-ultima-
vez.html 



- 29 de julho, na convenção do Partido Liberal – PL realizada em 

Goiânia, incitou a aquisição de armas de fogo pela população8.  

 - 30 de julho, na convenção do Republicanos em São Paulo, 

anunciou a alteração do desfile oficial de sete de setembro do Centro do 

Rio de Janeiro para Copacabana, onde ocorrerão atos antidemocráticos 

convocados pelo próprio denunciado. 

 

Em suma, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, vem 

promovendo os atos preparatórios para realizar atentado contra o Estado 

Democrático de Direito por ocasião do bicentenário da data nacional da 

Independência do Brasil. 

 

 Patente, portanto, que o Presidente da República, Jair Bolsonaro, 

tenta transformar ato oficial do Estado brasileiro (desfile de sete de 

setembro) em apoio institucional das Forças Armadas a seus objetivos 

autoritários, em plena campanha eleitoral para o pleito de outubro de 

2022.  

 

 A estratégia do denunciado, além de configurar evidente violação 

ao papel constitucional das Forças Armadas, abuso de poder político no 

processo eleitoral e crime comum previsto no Código Penal9, tenta mudar 

por violência a forma de governo da República, praticando também crime 

de responsabilidade contra a segurança interna do País.  

 

 As declarações e atitudes do denunciado são tão evidentes e 

atentatórias às instituições brasileiras, que mais de setecentas mil 

pessoas, dos mais representativos segmentos do país, assinaram carta 

em defesa da democracia e do processo eleitoral, a partir de iniciativa da 

 
8 https://www.cartacapital.com.br/politica/arma-de-fogo-pode-garantir-a-liberdade-
no-futuro-diz-bolsonaro-em-convencao-do-pl/  
9 Art. 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado 
Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes 
constitucionais: 
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência.    



Faculdade de Direito da USP10. Outra iniciativa de mesma natureza foi 

promovida por coalização de mais de trezentas entidades do 

agronegócio11. 

 

 Por fim, as declarações do denunciado violam a probidade na 

administração com manifesto desvio de finalidade, ao passo que 

configuram comportamento flagrantemente incompatível com o a liturgia 

e responsabilidade do mandato recebido pelo povo, violando as balizas 

constitucionais e desqualificando a estatura do cargo de Presidente da 

República. 

 

 Ao buscar atrelar as Forças Armadas às manifestações que 

promoverão ataques às instituições democráticas em pleno processo 

eleitoral, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, atentou contra a 

dignidade, a honra e o decoro do cargo que ocupa, rebaixando a função 

pública que exerce, em total violação à Constituição Federal e ao povo 

brasileiro.  

 

 Presentes estão, portanto, os requisitos normativos para 

instauração de processo pela prática de crimes de responsabilidade pelo 

denunciado, devendo o Presidente da Câmara dos Deputados cumprir 

seu dever constitucional de acolher e dar prosseguimento ao feito.   

 

DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, requer: 

- Que seja recebida e processada a denúncia contra o Presidente da 

República por crime de responsabilidade, com fundamento no artigo 85, 

caput e incisos III, IV e V, da CF, e artigo 7º, incisos “5” e “7”, artigo 8º, 

inciso “1”, e artigo 9º, inciso “7”, da Lei nº 1.079/1950, na forma do art. 

218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados; 

 
10 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/eleicoes/2022/noticia/2022/08/03/carta-da-
usp-em-defesa-da-democracia-passa-de-700-mil-assinaturas.ghtml  
11 https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2022/08/5026620-entidades-do-
agronegocio-lancam-carta-em-defesa-da-democracia.html  



 

- Que, após admissão pela Câmara dos Deputados, que o acusado seja 

submetido a julgamento pelo Senado Federal (art. 52, I, CF), com a 

consequente suspensão de suas funções após a instauração do processo, 

nos termos do artigo 86 e § 1ºda CF; 

 

- Que, ao final, seja condenado e, por consequência, destituído do cargo 

de Presidente da República e inabilitado para a função pública pelo prazo 

de oito anos, conforme os artigos 52, parágrafo único, e 86 da 

Constituição Federal e os artigos 15 a 38 da Lei nº 1.079/1950. 

 

Brasília-DF, 05 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

Senador JEAN PAUL TERRA PRATES 

Líder da Minoria no Senado Federal 

 


