
REQUERIMENTO Nº, DE 2021 

(Do Sr. JOSÉ GUIMARÃES) 

 

 

 
Requer a criação de Comissão 
Parlamentar de Inquérito, com vistas a 
apurar informações sobre atos golpistas 
(atos antidemocráticos contra o 
Supremo Tribunal Federal e contra o 
Congresso Nacional) – em especial sua 
origem, responsáveis pela convocação 
e financiamento, mas também se houve 
investimento de recursos públicos - em 
comemoração ao Dia da Independência 
do corrente ano, 7 de setembro de 2021. 

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

Requeiro nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, 

combinado com o art. 35 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a 

criação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar 

informações sobre os atos golpistas (atos antidemocráticos contra o Supremo 

Tribunal Federal e contra o Congresso Nacional) em comemoração ao Dia da 

Independência - em especial sua origem, responsáveis pela convocação e 

financiamento, mas também se houve investimento de recursos públicos -, pelo 

prazo de 120 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. 

As despesas decorrentes do funcionamento da Comissão de que trata 

este requerimento correrão à conta dos recursos orçamentários da Câmara dos 

Deputados. Os recursos administrativos e o assessoramento necessário ao 

funcionamento da Comissão serão providos pelo Departamento de Comissões 

e pela Consultoria Legislativa, respectivamente. 
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JUSTIFICAÇÃO 

 

 

Os atos públicos em ruas e monumentos de diversas cidades brasileiras, 

inclusive a capital federal, convocados pelo presidente Jair Bolsonaro em 7 de 

setembro de 2021, foram pautados por ameaças antidemocráticas a ministros 

do Supremo Tribunal Federal e ao Congresso, e aconteceram em meio a um 

contexto de acentuada crise econômica e de queda na popularidade e nas 

avaliações sobre a administração de Bolsonaro. 

A maioria dos pedidos contidos nas faixas durante as manifestações 

contém medidas consideradas golpistas, medidas inconstitucionais utilizadas 

para chegar ou se manter no poder de um estado democrático. Os manifestantes 

levaram cartazes com frases que afirmam "Apoiamos o Bolsonaro”; "Juízes 

brasileiros exigem a saída dos juízes da Suprema Corte”, dentre outras. 

No último dia 17 de agosto, subprocuradores-gerais da República pediram 

a apuração de uma suposta convocação feita por Bolsonaro para o ato em 

comemoração a data de 7 de setembro de 2021. O pedido foi baseado em uma 

reportagem de Guilherme Amado, no site "Metrópoles". De acordo com a 

publicação, Bolsonaro enviou um texto por WhatsApp® a apoiadores em que os 

incitava a irem às ruas para um "contragolpe" no feriado do Dia da 

Independência. Os subprocuradores afirmavam que o presidente extrapolava os 

limites da mera liberdade de expressão e que a suspeita surgia na "sequência 

de uma escalada de sucessivas ameaças às instituições democráticas".1 

Desta forma, vejo como algo extremamente necessário e relevante a 

criação desta CPI para que possamos investigar a fundo os atos golpistas em 

comemoração do Dia da Independência, com vistas a se apurar eventuais 

irregularidades e/ou ilegalidades e assim possamos prestar contas à população 

brasileira e esperar que mudanças benéficas possam surtir com os trabalhos 

desta Comissão. 

É necessário investigar: 

- Origem dos atos golpistas no Dia da Independência; 

 
1 Fonte: G1. CONTEXTO: as manifestações do 7 de Setembro. Disponível em: 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/09/07/contexto-as-manifestacoes-do-7-de-setembro.ghtml. 
Acesso em: 12 set. 2021. *C
D2

13
95

49
90

60
0*Le

xE
di

t

Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. José Guimarães
Para verificar a assinatura, acesse https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD213954990600

https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/09/07/contexto-as-manifestacoes-do-7-de-setembro.ghtml


- Responsáveis pela convocação dos atos golpistas no Dia da 

Independência; 

- Financiamento dos atos golpistas no Dia da Independência; 

- Possibilidade de investimento de recursos públicos para os atos 

golpistas no Dia da Independência. 

 

Diante das questões ora suscitadas, conta-se com a aprovação deste 

requerimento, que endossado pelos nobres pares, institua a presente Comissão 

Parlamentar de Inquérito para investigar os fatos aqui narrados. 

 

 

 

 

 

Sala das Sessões, em 13 de setembro de 2021. 

 

 

Deputado JOSÉ GUIMARÃES (PT/CE) 
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