IMPLICAÇÕES JURÍDICAS DA INTERVENÇÃO QUE A TRANSFORMA EM REVOLUÇÃO
Eu fui Sargento da Aeronáutica e meu irmão é Coronel do Exército eu estudei dois anos de direito,
tendo concluído as matérias de Direito Constitucional e Direito Penal.
O Comandante do Exército tem dois superiores a ele que são o Ministro da Defesa e a Presidente
Dilma.
O Código Penal Militar tem como crime passível de 6 meses a dois anos de reclusão, o
insurgimento de qualquer militar contra seu superior.
Eu me coloquei no lugar dele, para ele tomar o poder ou colocar alguém no poder ele tem que
prender, tanto a Dilma Como o Amorim.
Este será o primeiro desafio à constituição, pois a restrição de liberdade, (Reclusão ou Detenção) só
pode ocorrer por sentença judicial, flagrante delito por 30 dias ou preventiva decretada por juiz e
com duração máxima também de 30 dias.
O que não estiver em acordo com o parágrafo anterior, é considerado cárcere privado.
Ao ele fazer isto, o Congresso e/ou o Ministério Público Federal, podem peticionar o STF, para
prender o comandante e soltar os dois comunistas.
Para ele enviar uma ordem para várias unidades cercarem os três poderes, primeiro que esta ordem
têm que ser por escrito, se nesse trâmite tiver alguém da ABIN ou simpatizante do PT a informação
vai vazar.
Muitas prisões terão que ser feitas, por nós os revolucionários, para garantir o sucesso da operação.
Quem quiser se valer da atual constituição, para nos barrar, e nós não tirá-lo do caminho, não
iremos a lugar nenhum.
Ao ele cercar os três poderes e o Ministério Público, ele vai fazer o oposto do que a constituição
manda fazer.
Então digo a todos os meus companheiros, que não tem como os militares assumirem sem uma
revolução.
Como a Constituição de 1988 está toda emendada e cheia de regalias para políticos, especialmente
do legislativo.
Eu sou a Favor que se promulgue uma nova Constituição, não feita por políticos mas por
professores.
O povo transmitindo seu Poder Constitucional Originário, para os alunos das universidades com
mais de um ano e eles escolheriam três doutores, sendo um de ciências jurídicas e os outros dois de
qualquer área das ciências humanas.
A Constituição de 1988 não foi feita por uma Assembleia Constituinte e sim pelo Congresso o que
torna esta Constituição Ilegítima.
Ela possui vários vícios que só beneficiam os legisladores.
É por este motivo que as nossas instituições estão desmoralizadas.
Esta Constituição é tão liberal que permite sua própria auto-destruição.
Sim, porque se for implantado o Bolivarianismo ela vai para o lixo.
Detalhe importante: diz-se que a constituição possuem cláusulas pétreas que absolutamente
ninguém pode mudar.
Esqueceram de um detalhe, em uma democracia o Poder Constitucional Originário, nunca deixa de
estar nas mão do povo, o povo e somente o povo, pode fazer outra constituição ou delegar poderes a
quem possa fazê-lo
Detalhe importante, não estou escrevendo isto para desanimarmo-nos de nossa luta, mas estou
mostrando que ela tem que ser maior do que estávamos pensando.
Quem está com Bolsonaro ajunta e quem não estiver com Bolsonaro terá o apoio de seus colegas de
turma da Academia Militar das Agulhas negras, que é onde se formam os oficiais do exército.
E eu estou dentro desta luta.
Quem estiver conosco ajunta, quem não tiver espalha.
Detalhe importante não somos de Direita e não haverá ditadura, apenas teremos um governo

provisório, até a nova constituição ser promulgada, que acredito, que os Constituintes programarão
eleições e eu torcerei pelo Parlamentarismo Republicano, num parlamentarismo estes males morrem
no ninho.
“ESTE POVO DE QUEM FUI ESCRAVO, NUNCA SERÁ ESCRAVO DE NINGUÉM”
Getúlio Dorneles Vargas (O maior estadista que este país já teve)
“UMA GUERRA NUNCA PODERÁ SER EVITADA, MAS SIM ADIADA EM BENEFÍCIO DO
INIMIGO”
Nicolau Maquiavel (O primeiro filósofo político da história, graças ao Espírito de Jesus Cristo, que
é Deus e Soberano Senhor e as ideias deste filósofo temos uma Itália unida como nação e país)

