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NATÁLIA BASTOS BONAVIDES, brasileira, advogada, investida no cargo de 

deputada federal, inscrita sob o CPF/MF nº 053.528.974-00, RG nº 1910471, com 

endereço situado na Câmara dos Deputados localizada na Praça Três Poderes, 

Anexo IV, 7º Andar, Gabinete 748, Distrito Federal – CEP 70160-900, vem, 

respeitosamente, à presença de vossa excelência, por intermédio de seus 

advogados devidamente constituídos, apresentar  

NOTÍCIA CRIME 

em desfavor de JAIR MESSIAS BOLSONARO, brasileiro, Presidente da República, 

pelos fatos e fundamentos que seguem: 

DA AMEAÇA À JORNALISTA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO 

1. No dia 23 de agosto de 2020, mais uma conduta criminosa atentatória à 

democracia e à imprensa foi cometida pelo presidente da República. Ao ser 

questionado sobre os depósitos no total de oitenta e nove mil reais em cheques, 



efetuados por Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, e pela sua 

esposa, Márcia Aguiar, na conta de sua esposa, Sra. Michelle Bolsonaro1, o 

noticiado ameaçou um jornalista dizendo “Minha vontade é encher tua boca com 

uma porrada”2. 

2. O fato ocorre em um contexto de contínuos ataques, ameaças e intimidações 

ao trabalho de jornalistas, profissão fundamental numa democracia. Segundo 

levantamento da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj)3, foram 245 ataques 

contra o jornalismo apenas nos primeiros seis meses do corrente ano, incluindo 

ataques pessoais como o que fundamenta esta notícia crime. 

3. Em janeiro deste ano, quando questionado sobre denúncias envolvendo o 

chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social Fabio Wajngarten, 

respondeu: “Você tá falando da tua mãe?”4. Em fevereiro, fez o gesto de “dar 

banana” aos repórteres que o aguardavam na porta do Palácio do Alvorada5. Em 

março, comparou a imprensa ao vírus causador da pandemia, dizendo que: "Só 

tem uma coisa pior do que o coronavírus. É o 'mídia vírus'"6. Em abril, chamou a 

imprensa de “canalha”7 e, em outra ocasião, de “urubu”8. Em maio, mandou 

repórteres calarem a boca após ser questionado sobre as mudanças na 

superintendência da Polícia Federal, além de, na mesma ocasião, chamar um 

jornalista de “canalha", "patife" e "mentiroso"9. No mês seguinte, em junho, ao 

 
1https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/08/07/queiroz-e-a-mulher-depositaram-r-89-mil-em-

cheques-na-conta-de-michelle-bolsonaro.ghtml 
2https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/08/23/bolsonaro-diz-a-reporter-vontade-que-

tenho-e-encher-sua-boca-de-porrada.htm 
3https://fenaj.org.br/presidente-bolsonaro-promove-245-ataques-contra-o-jornalismo-no-primeiro-

semestre/ 
4https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/01/voce-esta-falando-da-tua-mae-responde-bolsonaro-sobre-

contratos-de-chefe-da-secom.shtml 
5 https://veja.abril.com.br/politica/bolsonaro-da-banana-para-jornalistas-e-reclama-da-imprensa/ 
6https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/03/27/bolsonaro-lanca-duvidas-

sobre-mortes-em-sp-midia-virus-e-pior-que-coranavirus-diz.ghtml 
7 https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/04/22/interna_politica,847041/irritado-

bolsonaro-volta-a-atacar-a-imprensa-inventam-e-aumentam.shtml 
8https://noticias.uol.com.br/colunas/reinaldo-azevedo/2020/04/03/no-alvorada-bolsonaro-faz-novos-

ataque-a-imprensa-e-critica-a-quarentena.htm 
9https://noticias.uol.com.br/colunas/reinaldo-azevedo/2020/05/05/aos-berros-descobrrolado-bolsonaro-

manda-a-imprensa-calar-a-boca.htm 



comentar sobre as agressões físicas praticadas por seus apoiadores contra 

jornalistas em atividade profissional, o presidente não demonstrou qualquer 

desaprovação da conduta violenta: “se são agredidos, saiam dali, pô! Vocês não tão 

obrigados a ficar ali”. 

4. Esse comportamento do presidente, de atacar e legitimar ataques à imprensa 

é apontado, inclusive, como o responsável pela queda, pelo segundo ano 

consecutivo, da posição do Brasil no ranking de liberdade de imprensa: o país 

ocupa o 107º lugar de 180 posições10. 

5. Os ataques vêm se tornando cada vez mais graves, se materializando em 

agressões físicas a jornalistas, como a que aconteceu em 3 de maio de 202011, por 

apoiadores do presidente, e em ameaças como aconteceu agora, no dia 23 de 

agosto de 2020, quando próprio presidente noticiado ameaçou agredir um 

jornalista no exercício de sua profissão. 

6. Estamos diante de uma conduta tipificada no art. 146 do Código Penal. In 

verbis: 

Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois 

de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a 

não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda: 

 

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 

 

7. O noticiado expôs, de forma incontestável, sua intenção de agredir 

fisicamente o jornalista (grave ameaça), como forma de intimidá-lo, de impedir 

que exercesse o ofício de entrevistar e de fazer perguntas a uma autoridade 

pública (o que a lei permite). Ou seja, há uma violação patente ao bem jurídico 

da liberdade, assegurada no art. 5º, incisos II e XIII, da Constituição Federal: 

 
10 https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/21/brasil-cai-pelo-segundo-ano-seguido-em-ranking-de-

liberdade-de-imprensa.ghtml 
11 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/aras-pede-investigacao-sobre-agressoes-a-jornalistas-em-

ato-com-bolsonaro.shtml 



Art. 5º 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei; 

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer. 

8. O fato é que estamos diante de uma delinquência contumaz, que a cada dia 

se agrava mais. Os insultos frequentes agora se materializaram em crime de 

constrangimento ilegal, e podem chegar ao cometimento de crimes ainda mais 

graves. A não coibição imediata dos ataques do presidente noticiado representa, 

portanto, um risco sem tamanho  para a democracia e para a liberdade de 

imprensa e de seus profissionais em nosso país. 

DOS PEDIDOS 

9. Ante o exposto, requer-se seja admitida a presente notícia crime com a 

consequente intimação da Procuradoria-Geral da República para promover o 

oferecimento da denúncia contra o Presidente da República pela prática do crime 

de constrangimento ilegal previsto no art.146, do Código Penal. 

 

Brasília, 23 de agosto de 2020. 

 

MAGNUS HENRY DA SILVA MARQUES 

OAB/RN 13.191 


