
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROCURADOR REPÚBLICA NO DISTRITO 

FEDERAL 

 

 

 

 

ALESSANDRO LUCCIOLA MOLON, brasileiro, casado, Deputado Federal, com 

endereço profissional na Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 304, Brasília – DF, CEP: 

70160-900, portador da identidade parlamentar n° 56287, com fundamento art. 5º, §3º, do Código de 

Processo Penal, e RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES, brasileiro, divorciado, 

Senador da República, portador da cédula de identidade nº 050360, inscrito no CPF sob o nº 

431.879.432-68, com endereço profissional na Praça dos Três Poderes, Palácio do Congresso 

Nacional, Senado Federal, Anexo I, 9º andar, CEP 70160-900, vêm perante Vossa Excelência 

apresentar 

 

REPRESENTAÇÃO  

 

em face de AUGUSTO HELENO, ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e 

ALEXANDRE RAMAGEM, diretor da Agência Brasileira de Investigação (Abin), domiciliados, 

respectivamente, no Palácio do Planalto, Anexo II, Eixo Monumental, Brasília/DF, 70297-400 e no 

Setor Policial Sul - Área 5, Quadra 1 Brasília/DF, 70610-905, pelo possível cometimento de ilícitos 

criminais, conforme relatado a seguir: 

 

DOS FATOS 

Em reportagem do jornalista Guilherme Amado, publicada em 23 de outubro de 2020, no 

jornal O Globo1, vieram à tona fatos gravíssimos que envolvem pessoas do alto escalão do Governo 

                                                
1 https://epoca.globo.com/guilherme-amado/defesa-de-flavio-leva-bolsonaro-suspeita-que-
pode-anular-caso-queiroz-governo-se-mobiliza-para-encontrar-prova-24706926 



 

 

Federal – incluídos o Presidente da República, Senhor Jair Bolsonaro, o Ministro Chefe de Gabinete 

de Segurança Institucional da Presidência da República - GSI, Senhor General Augusto Heleno, e o 

Diretor da Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, Senhor Alexandre Ramagem. 

Afirma-se que no dia 25 de agosto de 2020, o Presidente Jair Bolsonaro, acompanhado do 

Ministro da GSI e do Diretor da ABIN, reuniu-se no Palácio do Planalto com as advogadas Luciana 

Pires e Juliana Bierrenbach, representantes de seu filho, o Senador Flavio Bolsonaro. A pauta da 

reunião, de conteúdo não Republicano, especialmente se considerarmos a utilização do aparato 

administrativo para fins diversos do interesse público, buscava encontrar alternativas de defesa para 

os investigados no chamado “Inquérito das Rachadinhas”2,  que apura a prática criminosa de desvio 

de recursos públicos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mediante entrega de parte do 

salário, pelos assessores, ao parlamentar ou algum de seus aliados, e que tem entre os alvos o Senador 

Flávio Bolsonaro, à época Deputado Estadual, e o seu então-assessor Fabrício Queiroz.  

Na ocasião, as advogadas apresentaram aos agentes públicos uma tese jurídica que, segundo 

elas, permitiria anular o referido expediente investigatório, livrando o filho do presidente das 

investigações, por demonstrar que o relatório de inteligência que identificou as transações financeiras 

atípicas de Fabrício Queiroz (RIF nº 27.74), dando início às investigações, estaria eivado de vício 

insanável.  

A partir dessa reunião, uma sequência de ilegalidades pode ter sido cometida por personagens 

diversos dessa trama. O  Presidente da República, ao invés de se valer dos meios ordinários para 

apurar as supostas ilegalidades praticadas por servidores públicos, acometeu ao Senhor Alexandre 

Ramagem, diretor da Agência Brasileira de Inteligência - que não possui atribuições de polícia 

investigativa - a missão de encontrar os elementos que pudessem sustentar a tese relatada pela defesa 

do Senador Flávio Bolsonaro. A mesma “missão” foi atribuída pelo Presidente da República ao 

Ministro da GSI, como ação necessária à “garantia da segurança da família presidencial”, quando, 

em verdade, a atribuição pode ser considerada desvio de finalidade, em que a estrutura da máquina 

pública é utilizada para atender a interesses privados e meramente políticos do Senhor Jair Bolsonaro 

e de seus familiares.  

Tal comportamento evidencia o interesse pessoal e direto do Presidente Jair Bolsonaro de 

livrar o filho de processo judicial que pode reconhecer a prática de crime de corrupção. Reforça esse 

argumento o fato de que o próprio Presidente da República, aproveitando-se da sua posição 

privilegiada, convocou o Secretário da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, para uma reunião 

                                                
2 PIC/MPRJ 2018.00452470 



 

 

para coagi-lo a repassar informações sigilosas, após uma tentativa frustrada do Senador Flávio 

Bolsonaro e de seus causídicos em obter documento que indicasse o histórico de acessos, pela Receita 

Federal, aos seus dados financeiros e tributários. Na conversa, o Secretário da Receita Federal chegou 

a informar ao Presidente Jair Bolsonaro que as buscas realizadas pela entidade não confirmaram as 

suspeitas de acesso ilegal a dados do Senhor Flávio Bolsonaro. 

Cumpre observar que os advogados do Senador Flávio Bolsonaro confirmam a conversa com 

o Gabinete de Segurança Institucional, alegando que se tratava de proteção de membro da família 

presidencial contra ato de ilegalidade em investigação atípica pela Receita Federal, mas os dados 

pretendidos não têm a ver com uma segurança pessoal da família do Presidente da República, e sim 

uma tentativa de blindagem ilegal da família presidencial contra a aplicação da lei.  

É preciso que seja investigada essa suposta busca por informações por vias claramente 

inusuais, de acesso restrito, e fazendo uso do poder hierárquico do Presidente da República e do 

prestígio de Senador e filho do Presidente.  

  

DO DIREITO 

 

Diante dos fatos expostos, faz-se necessária a apuração pormenorizada das condutas citadas 

para verificar se os representados não incorreram nos crimes constantes no conjunto normativo penal 

brasileiro, notadamente: 

 Advocacia administrativa 

       Código Penal 

 Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 
administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário: 

 

Improbidade Administrativa 

Lei 8.429 de 1992 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente: 



 

 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso 
daquele previsto, na regra de competência; 

 

Abuso de Autoridade 

Lei 13.869 de 2019 

Art. 33.  Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever 
de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal: 

 

 DO PEDIDO 

 

 Por essas razões, apresentamos a presente representação criminal e por improbidade 

administrativa, para que sejam instaurados os correspondentes procedimentos criminal e cível, de 

modo a apurar amplamente os fatos narrados e a adotar as providências legais pertinentes, inclusive 

eventual ação penal pública incondicionada e ação de improbidade administrativa. 

 

São os termos em que pedem deferimento. 

Brasília/DF, 26 de outubro de 2020.  

 

    

        ALESSANDRO MOLON                                                          RANDOLFE RODRIGUES 

                     PSB/RJ                                                                                       REDE/AP 


