
EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  PRESIDENTE  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL

ADPF Nº 799/DF

FÁBIO DE OLIVEIRA RIBEIRO, brasileiro,
advogado, RG                     , CPF                      , residente e domiciliado na
Rua                                                                                  , advogando em nome próprio,
com fundamento no art. 138, do CPC, vem, respeitosamente, a presença de V. Exa.
requerer a admissão ao processo na qualidade de amicus curiae dos requeridos e dizer
o quanto segue:

I-  O  art.  138,  do  CPC,  permite  a  qualquer
pessoa natural ou jurídica, requerer a admissão no processo. O requerente é cidadão
brasileiro e preenche o requisito legal para figurar nos autos ao lado do autor da ação.

II-  O autor  da ação e  outro  amicus curiae  já
deram ao Tribunal argumentos jurídicos suficientes para levar à conclusão de que a
matéria debatida é relevante e que o pedido merece ser provido. O que pretendo fazer
aqui é uma série de considerações de natureza política institucional.

III- Desde que tomou posse o Sr. Jair Bolsonaro
flerta com o aprofundamento do Estado de Exceção. Ele já hostilizou o STF várias
vezes. Numa oportunidade ele chegou a dizer aos jornalistas “Eu sou a constituição”,
noutra  ele  afirmou  "Não  queremos  negociar  nada", ao  discursar  durante  uma
manifestação que pedia AI-5. Nos últimos dias o Ministro da Justiça dele tem usado a
Lei  de  Segurança  Nacional  para  impedir  que  cidadãos  façam  comentários



considerados  depreciativos  à  pessoa  do  presidente.  Tudo  isso  é  notório  e
absolutamente ultrajante. 

IV- O Estado brasileiro tem um formato. Ele é
aquele definido pela Constituição Cidadã, que obriga as autoridades a respeitar os
direitos políticos dos cidadãos, dentre os quais se destacam a liberdade de consciência
e de expressão.  Nenhum governante eleito pelo povo deve almejar ou desfrutar o
poder absoluto de coagir quem quer que seja.

A democracia ganha força e vitalidade com o
diálogo público entre  forças  políticas  antagônicas.  Mesmo quando esse diálogo é
áspero, nada justifica o emprego da Polícia Federal como se ela fosse uma Polícia
Política. Todavia, é exatamente isso o que está ocorrendo. 

V- É digna de nota a história pessoal do próprio
presidente. Ele já expressou publicamente opiniões que poderiam ser consideradas
criminosas. Os excessos retóricos do presidente brasileiro são inúmeros. Dentre eles
um pode ser considerado extremamente representativo: numa entrevista dada a uma
rede d TV ele disse “O erro da ditadura foi torturar e não matar” e completou “Eu sou
a favor da tortura...”

Desde a promulgação da Constituição Cidadã
violência política repugna ao sistema constitucional e político brasileiro. A tortura é
crime. O assassinato por razões políticas, idem. Apesar disso, nosso país foi capaz de
tolerar  todos  os  arroubos  retóricos  e  até  criminosos  de  Bolsonaro.  Ele  não  foi
condenado por expressar suas opiniões macabras, violentas, autoritária e ditatoriais.
No, entanto, ele se recusa a tolerar qualquer tipo de crítica à sua pessoa ou ao seu
governo. 

VI-  Ora  Exa.,  é  evidente  que  nenhum
presidente (e especialmente um que sempre fez questão de demonstrar inclinações
autoritárias) não deve ter o poder de usar a Lei de Segurança Nacional para silenciar
os cidadãos que, com ou sem razão plausível, se opõe aos métodos que ele emprega
para desgovernar o Brasil. A liberdade de consciência e de expressão não pode ser
condicionada pela obrigação de dizer apenas aquilo que as autoridades querem ouvir,
pois de fato elas raramente querem ouvir qualquer coisa diferente. O perito político
do silêncio, quando ele é obtido mediante intimidação, é muito maior. Aqueles que
não podem expressar suas opiniões podem ficar tentados à ação direta.

VII-  A censura  era  uma  realidade  no  século
XIX e no início do século XX. Isso não impediu dezenas de assassinatos políticos na
Europa.  O czar russo Alexandre II foi  assassinado em 1881. A I Guerra Mundial
começou por causa do assassinato político do herdeiro do trono do Império Austro-
Húngaro. Entre nós, a censura desencadeou tanto a Guerra de 1932 (da qual meu avô
João Ribeiro de Freitas  participou como soldado paulista)  quanto os  movimentos
armados dos anos 1970. 



Não  existe  mais  qualquer  espaço  para
retrocessos.  Porém,  a  democracia  não  pode  cochilar  enquanto  seus  inimigos  a
utilizam para reconstruir  a  bestialidade  autoritária.  Nesse sentido,  o  STF tem um
dever  histórico  de  cumprir  sua  obrigação  de  proteger  o  sistema  constitucional
impedindo a utilização de um diploma legal  que nasceu para reforçar  um regime
político qualitativamente diferente daquele em que nós queremos viver.

VIII- Hannah Arendt dizia que a democracia é
um  espaço  delicado  criado  artificialmente  para  abrigar  homens  diferentes  que
pretendem preservar suas diferenças. Esse espaço pode ser ampliado, reduzido ou,
eventualmente, suprimido. Bolsonaro odeia as diferenças. Melhor não dar a ele um
instrumento legal para reconstruir a ditadura com ajuda de policiais reacionários e
incapazes  de  se  limitar  a  fazer  aquilo  que  se  espera  deles  (proteger  o  regime
democrático). 

Face ao exposto, requer sua admissão no feito
como  amicus curiae do autor e submete ao Tribunal os argumentos aqui delineados.

Osasco, 22 de março de 2021.

Fábio de Oliveira Ribeiro
OAB/SP 107.642


