
 
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

FEDERAIS, DEPUTADO RODRIGO MAIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAULO AUGUSTO MACHADO, brasileiro, solteiro, microempresário, com       

número de registro de eleitor n. ----------carteira de identidade n.------ e inscrito no             

CPF:,------ residente e domiciliado na Rua -------------- município de Canoinhas – SC;            

JEFFERSON FOREST, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF-------- , portador          

do RG ------- , residente e domiciliado na Rua -------- , Blumenau/SC, LUCAS DE LIMA,               

brasileiro, solteiro, corretor de imóveis, inscrito sobre oCPF ------------, portador do RG            

--------, residente e domiciliado na rua ----------- município de Itajaí - SC; com fulcro nos               

artigos 51, inciso I, e 85, incisos V, da Constituição Federal; no art. 9º números 4, 5, 6 e 7 da                     

Lei 1.079/50; bem como no artigo 218 do Regimento Interno desta Egrégia Casa, vem              

muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar DENÚNCIA em face           

do Presidente da República, Sra. JAIR MESSIAS BOLSONARO, tendo em vista a            

prática de crime de responsabilidade, conforme os fatos e fundamentos que passa            

expor, requerendo o seu processamento ao final, seja decretada a perda de seu cargo,              

bem como a inabilitação para exercer função pública, pelo prazo de oito anos: 

 
 

1. DOS FATOS 
 

O Presidente da República Federativa do Brasil, senhor JAIR         

MESSIAS BOLSONARO, foi eleito no último pleito eleitoral ocorrido no ano de 2018             

tendo sido empossado no dia 1.ª de Janeiro de 2019. 
 
 
 

1 
 



 
 

Durante a campanha eleitoral o Denunciado manteve um discurso de          

combate à corrupção e de total apoio a operação Lava Jato, que culminou na prisão e                

condenação de diversos políticos e de grandes empresários do país. 
 
 

Ao tomar posse no cargo de Presidente da República, o Denunciado           

nomeou como seu Ministro da Justiça e Segurança Pública, o então Juiz Federal Sérgio              

Fernando Moro responsável pela condução da operação Lava Jato. 
 
 

Ao nomear o Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, o Denunciado          

assegurou na oportunidade a total autonomia para gestão do Ministério da Justiça e             

Segurança Pública bem como da Polícia Judiciária Federal no combate a corrupção. 
 
 

Contudo, no último dia 24 de abril de 2020, após cerca de 1 (um) ano               

e 5 (cinco) meses no exercício do cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública, o senhor                 

Sérgio Fernando Moro anunciou seu pedido de exoneração do cargo. 
 
 

O anúncio de exoneração ocorreu publicamente por meio de uma          

coletiva de imprensa transmitida na íntegra aos principais meios de comunicação do país. 
 
 

No decorrer da coletiva de imprensa, o ex-Ministro da Justiça e           

Segurança Pública expôs todos os motivos que o levaram a apresentar seu pedido de              

exoneração de seu cargo que, inicialmente limitavam-se ao descontentamento com a           

exoneração do ex-Diretor Geral de Polícia Federal, senhor Maurício Leite Valeixo publicada            

no Diário Oficial da União no dia de 24 de abril de 2020. 
 
 

Entretanto, para a surpresa de milhões de brasileiros, o ex-Ministro          

da Justiça e Segurança Pública, senhor Sérgio Fernando Moro apresentou graves acusações            

em desfavor do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, JAIR MESSIAS          

BOLSONARO que o motivaram a pedir sua exoneração de seu cargo. 
 
 

O ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública afirmou que a          

exoneração do ex-Diretor Geral de Polícia Federal, senhor Maurício Leite Valeixo ocorreu            

como forma de intervenção política no Departamento de Polícia Federal para que a             

nomeação do novo Diretor Geral de Polícia Federal lhe assegurasse informações acerca de             

investigações e inquéritos em trâmite junto ao Supremo Tribunal Federal. 
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O ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública assim afirmou em sua 

coletiva de imprensa concedida no dia 24 de abril de 2020: 
 

"O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele           

queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar,            

que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher 
 

relatórios de inteligência, seja diretor, seja superintendente. E        

realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de            

informação" 
 
 

Acrescentou ainda: 
 
 

"Falei para o presidente que seria uma interferência política. Ele 

disse que seria mesmo" 

 
 

A íntegra da coletiva de imprensa concedida pelo ex-Ministro da          

Justiça e Segurança Pública, senhor Sergio Fernando Moro que serve como substrato            

probatório para o pedido Impeachment do ora denunciado segue anexo. 
 
 

Pois bem. 
 
 

As acusações apresentadas pelo ex-Ministro da Justiça e Segurança         

Pública, senhor Sergio Fernando Moro em sua coletiva de imprensa são extremamente            

graves e constituem crime de responsabilidade previsto art. 9º números 4, 5, 6 e 7 da Lei                 

1.079/50. 
 
 

Como visto acima, as acusações apresentadas indicam que o         

Denunciado, senhor JAIR MESSIAS BOLSONARO Presidente da República, determinou a          

exoneração do Diretor Geral de Polícia Federal, senhor Maurício Leite Valeixo com a             

finalidade de interferir politicamente nas atividades de investigação da Polícia Federal, tendo            

acesso a relatórios e investigações da corporação 

 
 

Impede ressaltar que, o objeto do presente pedido de Impeachment          

do Denunciado não está fundamento no ato de exoneração do Diretor Geral de Polícia              

Federal publicada no Diário Oficial da União, eis que o ato de nomeação e/ou exoneração 
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dos Diretores Gerais de Polícia Federal são prerrogativas do Presidente da República ao teor 

do que dispõe o art. 2.°C da Lei n. 9.266/1996, com redação dada pela Lei n. 13.047/2014: 
 

“Art. 2º-C. O cargo de Diretor-Geral, nomeado pelo Presidente da          

República, é privativo de delegado de Polícia Federal integrante da          

classe especial.” 

 
 

Contudo, notitia criminis demonstra que a Presidente da República         

se utilizou de seu cargo para tentar interferir na atividades investigativas do Departamento de              

Polícia Federal, exonerando o antigo Diretor Geral de Polícia Federal, senhor Maurício Leite             

Valeixo e posteriormente nomeando outro Delegado no qual pudesse exercer certa influência            

política para ter acesso a relatórios e investigações da corporação. 
 
 

Tais fatos são corroborados após a instauração dos Inquéritos         

Policiais n. 4.781 e 4.828 em trâmite junto a Polícia Federal por determinação do Supremo               

Tribunal Federal que visam apurar a disseminação de notícias falsas “Fake News” contra os              

membros que integram aquela Corte de Justiça e ainda que apuram a realização de protesto               

em favor do Ato Institucional n° 5 de 13 de dezembro de 1969. 
 
 

Os 2 (dois) indigitados Inquéritos Policiais, conforme amplamente        

divulgados pela Imprensa Nacional investigam a suspostamente ocorrência de infrações          

criminas por parte de diversos parlamentares da base de apoio junto ao Congresso Nacional              

do senhor Presidente da República bem como dos filhos do Denunciado que, também são              

parlamentares. 
 
 

As alegações apresentadas pelo ex-Ministro da Justiça e Segurança         

Pública, senhor Sergio Fernando Moro foram implicitamente ratificadas pelo próprio          

Denunciado em seu pronunciamento realizado horas seguintes após a denúncia realizada. 
 
 

Em seu pronunciamento o Denunciado assim verberou: 
 
 

"Nos quase 16 meses em que esteve à frente do Ministério da Justiça,             

o senhor Sergio Moro sabe que jamais lhe procurei para interferir nas            

investigações que estavam sendo realizadas, a não ser aquelas que 
 

não vi interferência, mas quase como uma súplica, sobre Adélio, o 

porteiro e meu filho 04” 

 
4  



 

O Denunciado, ao afirmar que requereu informações e diligências no          

Inquérito Policial que visa elucidar a autoria e a coparticipação no crime de homicídio da               

socióloga e vereadora Marielle Francisco da Silva (PSOL) no município do Rio de Janeiro              

no dia 14 de março de 2018 admitiu a sua tentativa de interferência política nas atribuições                

da Polícia Federal. 
 
 

Como senão bastasse, na edição do telejornal “Jornal Nacional”         

exibido na noite do dia 24 de abril de 2020 pela Rede Globo de Televisão apresentou                

conversas mantidas pelo ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor Sergio           

Fernando Moro e o denunciado onde evidencia a sua tentativa de interferência nas atividades              

de investigação da Polícia Federal, vejamos: 
 
 

O Denunciado, senhor Presidente da República, Jair Messias        

Bolsonaro enviou um link para uma nota publicada em O Antagonista — “PF na cola de 10                 

a 12 deputados bolsonaristas” — e a mensagem: “Mais um motivo para a troca.” 

 
 

O ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor Sergio         

Fernando Moro em seguida respondeu a provocação: 
 
 

“Diligências por ele determinadas, quebras por ele determinadas, 

buscas por ele determinadas.” 

 
 

A interpelação do Denunciado dirigida ao ex-Ministro da Justiça e          

Segurança Pública, senhor Sergio Fernando Moro evidencia a real intenção no ato            

exoneração do ex-Diretor Geral de Polícia Federal, senhor Maurício Leite Valeixo. 
 
 

Extrai-se do contexto probatório que há fortes indícios acerca da          

tentativa do Denunciado em interferir nas atividades de investigação da Polícia Federal por             

meio da nomeação de um novo Diretor Geral de Polícia Federal. 
 
 

Não se pode olvidar ainda, que o mesmo telejornal “Jornal Nacional”           

exibido na noite do dia 24 de abril de 2020 pela Rede Globo de Televisão apresentou ainda                 

outra conversa mantida entre ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública e a Deputada             

Federal, senhora Carla Zambelli Salgado (PSL-SP) onde indicam a tentativa persuadir o            

ex-Ministro a anuir com a exoneração do ex-Diretor Geral de Polícia Federal Maurício Leite 
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Valeixo bem como com a nomeação do senhor Alexandre Ramagem para o cargo de Diretor 

Geral de Polícia Federal. 
 

Assim manifestou-se a Deputada Federal Carla Zambelli Salgado 
 
(PSL-SP): 
 
 

Por favor, ministro, aceite o Ramage [Alexandre Ramagem]. E vá          

em setembro para o STF. Eu me comprometo a ajudar. A fazer o JB              

[Jair Bolsonaro] prometer [a nomeação]... 
 
 

A Deputada Federal Carla Zambelli Salgado (PSL-SP) como é de          

conhecimento público é aliada do Denunciado e possui grande influência nas decisões do             

Poder Executivo Federal. 
 
 

Por sua vez, o ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor 
 
Sergio Fernando Moro responde a referida deputada refutando imediatamente à proposta: 
 
 

“prezada, não estrou à venda”. 
 
 

A proposta apresentada Carla Zambelli (PSL-SP) vem ao encontro de          

todos os indícios probatórios onde evidenciam a tentativa de interferência política nas            

atividades de investigação da Polícia Federal pelo Denunciado, senhor JAIR MESSIAS           

BOLSONARO. 
 
 

A gravidade das acusações apresentadas motivou a imediata        

instauração de um Inquérito Policial a pedido do Procurador Geral da República, senhor             

Augusto Aras, com a finalidade de apurar as condutas do Denunciado, Presidente da             

República, Jair Messias Bolsonaro e o ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor             

Sergio Fernando Moro. 
 
 

Ademais, é necessário frisar que a República Federativa do Brasil          

constitui-se em um Estado Democrático de Direito (art. 1.° da Constituição Federal/88), no             

qual todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção (art. 5.° da Constituição              

Federal/88). 
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Desta forma, o Denunciado senhor Jair Messias Bolsonaro,        

Presidente da República, independentemente do cargo que ora ocupa, legitimado pelo voto            

popular, tem o dever respeitar a legislação pátria. 
 
 

A Constituição Federal em seu artigo 78 reafirma o compromisso do           

Presidente da República e de seu Vice-Presidente de prestar o “compromisso de manter,             

defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo              

brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.” 

 
 

Conforme observa-se do texto constitucional é dever do Presidente         

da República defender e cumprir a Constituição além de observar as leis, o que foi               

totalmente desrespeitado pelo Denunciado, na medida em que utilizou-se de seu cargo para             

tentar interferir nas atividades de investigação da Polícia Federal e por conseguinte frustrar a              

aplicação da lei. 
 
 

Não há restam dúvidas acerca da conduta dolosa do senhor          

Presidente da República, posto que a sua intenção conforme demonstrada buscou tentar            

interferir nas atividades de investigação da Polícia Federal e por conseguinte frustrar a             

aplicação da lei. 
 
 

A gravidade dos fatos aqui narrados deve ensejar a aplicação de           

medidas drásticas e extremas, com a declaração de Impeachment do Denunciado, senhor Jair             

Messias Bolsonaro, Presidente da República. 
 
 

E esta Casa de Leis que representa todo o povo Brasileiro tem o             

dever de apurar e punir exemplarmente a conduta do Denunciado que agiu ao arrepio da               

Constituição Federal que, jurou defender e tentou frustrar a aplicação da lei. 
 
 

Assim sendo, não restam dúvidas acerca do cometimento do crime de           

responsabilidade praticada pelo Denunciado, senhor Jair Messias Bolsonaro, Presidente da          

República por infração ao art. 9º números 4, 5, 6 e 7 da Lei 1.079/50 e desta forma deve ser                    

decretada a perda de seu cargo, bem como a inabilitação para exercer função pública, pelo               

prazo de oito anos. 
 
 

2. DOS FUNDAMENTOS 
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Em atenta análise ao contexto probatório apurados até o momento          

revela-se que a procedência do pedido de Impeachment do Denunciado, senhor Jair Messias             

Bolsonaro, Presidente da República juntamente com a decretação de sua inabilitação para            

exercer função pública, pelo prazo de oito anos é medida que se impõe. 
 
 

Vejamos. 
 
 

Os fatos aqui narrados demonstram a conduta ilegal do Denunciado,          

senhor Jair Messias Bolsonaro que, em síntese tentou interferir na atividades investigativas            

do Departamento de Polícia Federal, exonerando o antigo Diretor Geral de Polícia Federal,             

senhor Maurício Leite Valeixo e posteriormente nomeando outro Delegado no qual pudesse            

exercer certa influência política para ter acesso a relatórios e investigações da corporação 

 
 

No entanto, os demais crimes comuns também cometidos pelo         

Denunciado, dentre os quais, o crime de falsidade ideológica prevista no art. 299 “caput” do               

Código Penal deve igualmente punidas exemplarmente pelo Supremo Tribunal Federal,          

porém os fatos aqui narrados versam a apenas sobre os crimes de responsabilidades             

praticados. 
 
 

Pois bem. 
 
 

O presente pedido de Impeachment visa apurar os fatos aqui narrados           

e por conseguinte a punição do Denunciado pela prática de crime de responsabilidade nos              

termos do artigos 85, inciso V da Constituição Federal e 9.°, números 4, 5, 6 e 7 da Lei                   

1.079/50. 
 
 

O art. 85 da Constituição Federal de 1988 estabelece de forma           

exemplificativa quais crimes de responsabilidades pelos atos praticados pelo Presidente da           

República, nos seguintes termos: 
 
 

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da 
 

República que atentem contra a Constituição Federal e,   
especialmente, contra: 
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 I - a existência da União; 
 
 

II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário,          

do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da          

Federação; 
 
 

III - o exercício dos direitos políticos, individuais e 

sociais; IV - a segurança interna do País; 

 
V - a probidade na administração; 

 
 

VI - a lei orçamentária; 
 
 

VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais. 
 
 

Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que 

estabelecerá as normas de processo e julgamento. 
 
 

Por sua vez a Lei n. 1.079/50 define os crimes de responsabilidade            

bem como regula o respectivo processo de julgamento. 
 
 

Cabe ressaltar que, já em seu artigo 2.° da Lei referida estabelece que             

os crimes de responsabilidade serão passíveis de punição ainda que sejam tentados. 
 
 

No caso em comento, a conduta do denunciado senhor Jair Messias           

Bolsonaro, Presidente da República encontram-se previstas no art. 9.°, números 4, 5, 6 e 7 da                

Lei 1.079/50, que assim dispõe: 
 
 

Art. 9º São crimes de responsabilidade contra a probidade na 

administração: 

 
 

4 - expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às 

disposições expressas da Constituição; 
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5 - infringir no provimento dos cargos públicos, as normas legais; 
 
 

6 - Usar de violência ou ameaça contra funcionário público para           

coagí-lo a proceder ilegalmente, bem como utilizar-se de suborno ou          

de qualquer outra forma de corrupção para o mesmo fim; 

 
 

7 - proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o             

decôro do cargo. 
 
 

Conforme já demonstrado anteriormente, o objeto do presente pedido         

de Impeachment do Denunciado não está fundamento no ato de exoneração do Diretor             

Geral de Polícia Federal publicada no Diário Oficial da União, eis que o ato de nomeação                

e/ou exoneração dos Diretores Gerais de Polícia Federal são prerrogativas do Presidente da             

República ao teor do que dispõe o art. 2.°C da Lei n. 9.266/1996, com redação dada pela Lei                  

n. 13.047/2014 

 
 

Entretanto, o Denunciado, senhor Jair Messias Bolsonaro, Presidente        

da República, ao utilizar-se do cargo para tentar interferir na atividades investigativas do             

Departamento de Polícia Federal, exonerando o antigo Diretor Geral de Polícia Federal,            

senhor Maurício Leite Valeixo e posteriormente nomeando outro Delegado no qual pudesse            

exercer certa influência política inegavelmente incorreu no crime de responsabilidade          

descritos no 9.°, números 4, 5, 6 e 7 da Lei 1.079/50. 
 
 

Outrossim, para aferir a responsabilidade do Denunciado se faz         

necessário observar a natureza jurídica do processo de Impeachment, de modo a conhecer os              

elementos necessários para a sua decretação. 
 
 

O  Supremo  Tribunal  Federal  quando  da  análise  do  Mandado  de 
 
Segurança n. 21.623-9 definiu esse instituto como de conteúdo político-administrativo: 
 
 

“Tal circunstância, no entanto, não desveste o instituto do         

impeachment de sua natureza essencialmente política. Cumpre ter        

presente, neste ponto, a advertência daqueles que, como        

THEMÍSTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI, acentuam que esse      

instituto caracteriza processo político tanto no direito público 
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americano como no direito público brasileiro, não assumindo, em         

consequência, a conotação de processo penal ou de procedimento de          

natureza quase-criminal.” (STF - Mandado de Segurança nº        

21.623-9, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 17-12-1992, Plenário, DJ         

28-5-1993). 
 
 

Desta forma, o reconhecimento dos elementos necessários para o         

Impeachment do Presidente da República é, sempre, um juízo político, e portanto, não             

estando sujeito às garantias inerentes às decisões de cunho jurisdicional, com exceção no que              

tange ao seu trâmite processual no qual deverá seguir àquele previsto no Regime Interno da               

Câmara dos Deputados e posteriormente do Senado Federal, cabendo a cada parlamentar            

julgar os fundamentos do pedido de impedimento seguindo suas próprias conclusões. 
 
 

Tal conclusão é extraída, na medida em que a admissão do processo,            

deve ser realizada pela Câmara dos Deputados, e o respectivo julgamento do processo de              

Impeachment, de competência do Senado Federal, de natureza jurisdicional, sendo          

prescindível a fundamentação de seu voto, diferentemente do que preceitua o art. 93, IX da               

Constituição Federal, tendo em vista o caráter político e não jurídico. 
 
 

Diante dos fatos narrados e das provas apresentadas bem como das           

peculiaridades do processo de Impeachment não restam dúvidas acerca da prática do crime             

de responsabilidade pelo Denunciado, Jair Messias Bolsonaro, Presidente da República          

descritos nos art. 85, incisos V, da Constituição Federal; no art. 9º números 4, 5, 6 e 7 da Lei                    

1.079/50. 
 

3. DOS PEDIDOS 
 

O Denunciante dos graves fatos narrados bem como das provas ora           

apresentadas e diante da situação insustentável no qual encontra-se Denunciado do Jair            

Messias Bolsonaro, Presidente da República requer seja recebido o presente pedido de            

Impeachment e em seguida seja dado ele processado art. 85, incisos V, da Constituição              

Federal; no art. 9º números 4, 5, 6 e 7 da Lei 1.079/50. 
 
 

Requer seja determinada pela Câmara dos Deputados Federais a         

autorização para que o Presidente da República seja processado pelos delitos descritos            

nesta petição, encaminhando-se, por conseguinte, os autos ao Senado Federal, onde será            

julgada para, ao final, ser condenado à perda do mandato, bem como à inabilitação para 
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exercer cargo público pelo prazo de oito anos, nos termos do artigo 52, parágrafo único, da                

Constituição Federal. 
 

A petição vem instruída com os pronunciamentos do o ex-Ministro          

da Justiça e Segurança Pública, senhor Sérgio Fernando Moro e do Presidenta da             

República, senhor Jair Messias Bolsonaro, ora denunciado bem como da matéria jornalista            

veicula pelo telejornal “Jornal Nacional” exibido na noite do dia 24 de abril de 2020 pela                

Rede Globo de Televisão bem como dos Decretos da exoneração do ex-Diretor Geral de              

Polícia Federal, senhor Maurício Leite Valeixo. 
 
 

Requer oportunamente, a produção de prova oral com a oitiva dos           

ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor Sérgio Fernando Moro e do ex-Diretor             

Geral de Polícia Federal, senhor Maurício Leite Valeixo. 
 
 

Canoinhas, 25 de abril de 2020. 
 
 

PAULO AUGUSTO MACHADO 
 

JEFFERSON FOREST 
 

LUCAS DE LIMA 
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