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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA - CCJ  

 

REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO DE MINISTRO nº           de 2021.  

(Dos Deps. Fernanda Melchionna e Fábio Trad) 

 

 

Requer a convocação do Excelentíssimo 

Ministro da Defesa, Sr. Walter Braga Netto, no 

âmbito desta Comissão, para prestar 

esclarecimentos sobre informações relativas à 

ameaça de golpe caso não sejam realizadas 

eleições nos moldes desejados pelo Governo. 

 

Senhora Presidenta, 

Requeremos a Vossa Excelência, com base no artigo 50 da Constituição Federal e 

nos termos do artigo 219, inciso I, e §§ 1º e 2º do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, a convocação do Excelentíssimo Ministro da Defesa, Sr. Walter Braga Netto, 

no âmbito desta Comissão, para prestar esclarecimentos sobre a ameaças feitas ao sistema 

democrático, aduzindo que não haveriam eleições, em flagrante engendramento de golpe e 

ruptura institucional, caso não sejam realizadas eleições nos exatos moldes pretendidos pelo 

atual Governo Federal.  

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

Conforme matérias veiculadas na imprensa, o Presidente da Câmara dos 

Deputados, Sr. Arthur Lira, recebeu um recado do Ministro da Defesa, Sr. Walter 

Braga Netto, aduzindo que o Governo Federal, com o suporte das Forçar Armadas, 

não permitiria a realização das próximas eleições casos elas não sejam realizadas 

nos exatos moldes defendidos pelo Palácio do Planalto1. 

 
1 Matéria disponível em https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ministro-da-defesa-faz-ameaca-
e-condiciona-eleicoes-de-2022-ao-voto-
impresso,70003785916?utm_source=estadao:whatsapp&utm_medium=link. Acessada em 
22/07/2021. 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ministro-da-defesa-faz-ameaca-e-condiciona-eleicoes-de-2022-ao-voto-impresso,70003785916?utm_source=estadao:whatsapp&utm_medium=link
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ministro-da-defesa-faz-ameaca-e-condiciona-eleicoes-de-2022-ao-voto-impresso,70003785916?utm_source=estadao:whatsapp&utm_medium=link
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ministro-da-defesa-faz-ameaca-e-condiciona-eleicoes-de-2022-ao-voto-impresso,70003785916?utm_source=estadao:whatsapp&utm_medium=link
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Conforme apurado na matéria publicada pelo Estadão, o Ministro Braga 

Netto, em reunião realizada com alguns líderes partidários não identificados e 

comandantes das Forças Armadas, comunicou a que pudesse se interessar que, caso 

não houvesse voto impresso, não haveria eleições em 2022. 

Conforme se observa, o Ministro Braga Netto e parcela das Forças Armadas 

chantageiam representantes eleitos dos Poderes da República para que sejam 

atendidas suas demandas, aduzindo que, caso não seja aprovada a PEC 135/2019, 

irão golpear a democracia brasileira. 

Tal falta de apreço à democracia por integrantes do Estado não é apenas 

repulsiva e absurda, mas constitui verdadeira hipótese de crime contra a segurança 

nacional, a saber: 

Art. 17 - Tentar mudar, com emprego de violência ou grave 

ameaça, a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. 

Pena: reclusão, de 3 a 15 anos. 

(...) 

Art. 18 - Tentar impedir, com emprego de violência ou grave 

ameaça, o livre exercício de qualquer dos Poderes da União ou 

dos Estados. 

Pena: reclusão, de 2 a 6 anos. 

Ademais, a Constituição Federal reconhece a gravidade desse tipo de 

conduta, conforme se expõe:  

Art. 5º 

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de 

grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 

constitucional e o Estado Democrático 

O que o Ministro Braga Netto fez, com o suporte de alguns chefes militares, 

nada mais é do que pressionar o Congresso Nacional para aprovar um Proposta de 

Emenda à Constituição com a gravíssima ameaça de por fim à democracia brasileira, 
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elemento que coincidentemente nunca foi apreciado por aqueles que dão sustentação 

ao Governo Bolsonaro. 

Ademais, é importante destacar que esta campanha de fragilização das 

eleições vem ganhando cada vez mais força com o enfraquecimento político de 

Bolsonaro e do bolsonarismo, buscando ele e sua base deslegitimar a cada vez mais 

certa derrota que sofrerá nas urnas. Neste sentido, ataca a segurança das urnas 

eletrônicas e defende um sistema inexequível de votos impressos de última hora, que 

visa, obviamente, não trazer qualquer tipo de segurança ao resultado das eleições, 

mas tumultuar o processo eleitoral e instaurar o caos planejado. 

Não restam dúvidas acerca do necessário debate em comento no âmbito 

desta Comissão, uma vez que a ameaça feita pelo Ministro da Defesa, Sr. Braga 

Netto, implica em violações basilares de nossa Constituição Federal, que buscou 

definir a República Federativa do Brasil como um Estado Democrático de Direito, 

sendo pressuposto de tal configuração de Estado a existência de eleições livres e 

periódicas, sendo impossível justificar constitucionalmente a interferência (ou sua 

ameaça) por militares vinculados à base governista que exigem a aprovação de um 

PEC com a promessa de um golpe. 

Assim, uma vez que a postura engendrada pelo Ministro da Defesa vem 

impedindo a regular fruição do direito à livre manifestação do pensamento, 

consagrado como fundamental pelo legislador constituinte, com especial destaque ao 

que dispõe o artigo 32, IV, alíneas “d” e “f”, do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, sob a competência desta Comissão de Constituição e Justiça.  

Diante desses fatos, com a urgência que se faz necessária, os presentes 

signatários pugnam pela convocação do Ministro da Defesa, Sr. Walter Braga Netto, 

para que compareça à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e seja para 

que esclareça quais foram suas verdadeiras intenções com as declarações sobre a 

não realização de eleições caso não sejam nos exatos moldes exigidos pelo Governo 

Federal, bem como se há planos em curso para golpear a democracia brasileira. 
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Pelo breve exposto, solicitamos o apoio de nossos pares a esta 

convocação. 

 

 

Sala das Reuniões, 22 de julho de 2021 

 

 

Fernanda Melchionna 
PSOL/RS 

 
 

Fábio Trad 
PSD/MS 

 

 

 

 


