
EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  PRESIDENTE  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL

PET 9657 

FÁBIO  DE  OLIVEIRA  RIBEIRO,  já
qualificado no pedido de admissão ao processo na qualidade de LITISCONSORTE
DOS AUTORES, advogando em causa própria, vem, respeitosamente, a presença de
V. Exa. expor e requerer o quanto segue:

Ontem  o  presidente  Jair  Bolsonaro  voltou  a
incitar  a  população  brasileira  a  adquirir  armas  de  fogo  para  poder  interferir  no
processo eleitoral (doc. anexo). Cidadãos que pacificamente se manifestavam contra
o presidente foram intimidados por partidários dele. Um policial interferiu não para
separar  petistas  e  bolsonaristas,  mas  para  apontar  sua  arma  de  fogo  para  os
adversários políticos do presidente brasileiro (doc. anexo).

O respeitadíssimo jornalista Luis Nassif alertou
o  país  acerca  da  possibilidade  real  de  um  golpe  de  estado.  Pressionado  pelas
pesquisas favoráveis a Lula, o Führer bananeiro parece estar inclinado a criar um
clima de caos e violência nas ruas para justificar uma ruptura com apoio de alguns
oficiais, de milícias armadas e, é claro, de contingentes das Polícias Militares (doc.
anexo). 

A gravidade da situação se torna mais evidente
se levarmos em conta um fato importante que corrobora a matéria do jornalista Luis
Nassif. O Departamento de Estado alertou as empresas de capital norte-americano
que operam no Brasil  a se preparar para uma convulsão social,  com episódios de
violência letal, antes, durante ou depois da eleição (doc. anexo).



A  constituição  cidadã  garante  a  liberdade
partidária, mas proíbe a existência e o funcionamento de organizações paramilitares
(art.  17,  §4º,  da  CF/88).  A liberdade de expressão também é garantida por nossa
constituição. Mas usar a visibilidade garantida pelo cargo de presidente da república
para incentivar a compra de armas de fogo, incentivar o uso de armas de fogo como
instrumento de coação política ou eleitoral, incitar bandos armados (de civis, policiais
ou militares) a interferir na eleição ou suprimir o poder dever da Justiça Eleitoral para
conduzi-la,  bem como conspirar para dividir  a população em campos antagônicos
armados e irreconciliáveis são condutas que em tese justificariam a incidência da Lei
13.260/2016 e Lei 14.197/2021.

Mesmo  sendo  assessorado  por  juristas,
Bolsonaro insiste em transformar a eleição numa guerra verdadeira, com mortos e
feridos, para garantir o sucesso nas urnas, ou pior, sua perpetuação no poder apesar
do resultado da eleição.  Ele faria isso se estivesse de posse de suas faculdades
mentais? O requerente entende que não. 

Bolsonaro  é  uma  figura  canhestra,  bestial  e
violenta. Um ser humano deformado pela ideologia que torturou o Brasil nos anos
1970. Todavia, o que está ocorrendo nesse momento é uma novidade, um indício
claro  de  que  o  presidente  perdeu  o  contato  com  a  realidade  e  está  disposto  a
mergulhar o Brasil numa guerra civil para preservar o cargo. Nunca é demais lembrar
que durante a disputa eleitoral de 2018 ele se limitou a distribuir Fake News e a
surfar na onda política de anti-petismo que foi criada pela Lava Jato com ajuda da
imprensa  brasileira.  O  que  ele  faz  agora  é  muito  diferente  e  potencialmente
explosivo.

N, termos, o litisconsorte requer a juntada dos
documentos  inclusos  requerendo  ao  relator  que  determine  as  providências  que
entender necessárias.

P. deferimento,

Osasco, 12 de maio de 2022.

Fábio de Oliveira Ribeiro
OAB/SP 107.642
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