
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. 

 

 

 

C/C PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA  

 

 

NATÁLIA BASTOS BONAVIDES, brasileira, advogada, investida no 

cargo de deputada federal, inscrita sob o CPF/MF nº 053.528.974-00, RG nº 

1910471, com endereço situado na Câmara dos Deputados localizada na 

Praça Três Poderes, Anexo IV, 7º Andar, Gabinete 748, Distrito Federal – 

CEP 70160-900, vem, respeitosamente, à presença de vossa excelência, por 

intermédio de seus advogados devidamente constituídos, apresentar  

NOTÍCIA DE FATO 

Em desfavor de JAIR MESSIAS BOLSONARO, brasileiro, Presidente da 

República, portador da carteira de identidade SSP/DF nº 3.032.827, inscrito 

no CPF sob o nº 453.178.287-91, com endereço na Praça dos Três Poderes, 

Palácio do Planalto, Anexo I, Ala B, sala 107- Cep: 70150900; FLÁVIO 

NANTES BOLSONARO, brasileiro, em exercício do cargo de Senador, 

portador da cédula de identidade nº 12480598, inscrito no CPF/MF sob o nº 

087.011.227-97, com endereço no Senado Federal Anexo 1 17º Pavimento; 

AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, ministro de Estado do 

Gabinete de Segurança Institucional, inscrito no CPF/MF sob o nº 

178.246.307-06, portador da cédula de identidade n º RG 0139170815, com 

endereço profissional no Palácio da Alvorada localizada na Praça Três 



Poderes, Palácio do Planalto, Anexo II sala 202, Brasília – DF - CEP: 70150-

900; e ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, brasileiro, inscrito no 

CPF/MF sob o nº 025.189.637-40, atualmente no exercício do cargo de 

Diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, com exercício em Setor 

Policial Sul – área 5, quadra 1, Brasília/DF – CEP 70610-906 para que sejam 

tomadas providências para apuração de cometimento de possíveis crime 

comum e ato de improbidade administrativa cometido pelos agentes públicos 

em epígrafe, conforme os fatos e fundamentos a seguir trazidos.  

 

Da utilização de órgãos de Estado para defesa do filho do presidente 

Em coluna da Época de 23 de outubro de 20201 se tornou pública a 

informação de que advogados de Flávio Bolsonaro se reuniram com o 

presidente da República, com o ministro de Estado do Gabinete de Segurança 

Institucional (GSI) e com o Diretor-geral da Agência Brasileira de 

Inteligência (ABIN) para pedir que o Governo Federal usasse sua estrutura 

para produzir provas em favor do filho do presidente da República. 

Segundo a coluna, os advogados do senador informaram aos presentes 

na reunião ter descoberto um fato que poderia anular as investigações em 

torno do esquema operado por Fabrício Queiroz. Na ocasião, solicitaram a 

intervenção dos agentes públicos para que fossem tomadas as diligências 

necessárias para comprovar a tese levantada pela defesa de Flávio Bolsonaro.  

Posteriormente, à publicação da Coluna, os advogados do senador 

apresentaram uma nota que convalidam os fatos narrados pela revista: 

 
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 

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


A defesa do Senador Bolsonaro esclarece que levou ao 

conhecimento do GSI as suspeitas de irregularidades das 

informações constantes dos Relatórios de Investigação 

Fiscal lavradas em seu nome, já que diferiam, em muito, 

das características, do conteúdo e da forma dos mesmos 

Relatórios elaborados em outros casos, ressaltando-se, 

ainda, que o Relatórios anteriores do mesmo órgão não 

apontavam qualquer indício de atividade atípica por 

parte do Senador. Registre-se, finalmente, que o fato foi 

levado diretamente ao GSI por ter sido praticado contra 

membro da família do Senhor Presidente da República. 

É imprescindível sublinhar o tamanho da naturalidade com a qual se 

comete uma conduta ilegal. Percebe-se na nota uma confissão. Segundo os 

seus signatários, os fatos foram apresentando a uma instituição pública, o 

GSI, terem sido supostamente praticados contra um membro da família do 

presidente da República. De pronto se percebe a intenção de violação do 

princípio da impessoalidade.  

O ministro do GSI também publicou nota2 que corroboram os fatos 

narrados pela coluna mencionada: 

 

 
2 https://twitter.com/gen_heleno/status/1319775389129052163 

https://twitter.com/gen_heleno/status/1319775389129052163


 

A defesa do senador chegou, inclusive, a encaminhar uma petição para 

o GSI requerendo uma "averiguação" nos sistemas de Receita Federal, por 

meio do Serviço Federal de Processamento de Dados, para confirmar os 

supostos indícios apresentadas ao pai do senador, ao ministro do GSI e ao 

diretor-geral da ABIN. 

A situação é escandalosa! Estamos diante do possível uso de 

instituições de Estado para produção de provas em favor do filho do 

presidente da República. Tamanha subversão das instituições não pode ficar 

sem a devida apuração e sem a responsabilização cabível. 



Em primeiro lugar, há uma indiscutível violação da impessoalidade, 

princípio que deve nortear qualquer instituição republicana. Apenas isso já 

bastaria para ser necessária a provocação das instituições com poderes de 

investigação para apuração dos fatos narrados. Uma vez que, pelo menos por 

parte daqueles que estão sujeitos ao regime de responsabilização trazido pela 

Lei de Improbidade Administrativa, quais sejam, os noticiados que não 

ocupam o cargo de presidente da República, pode ter sido praticada conduta 

prevista no art. 11 da mencionada Lei. 

Porém, a situação é ainda mais grave. Porque, caso seja descoberto 

que, de fato, a averiguação especial solicitada pelos advogados do senador 

tenha sido efetivamente realizada, podemos estar diante da prática de crimes 

de advocacia administrativa (art. 321 do Código Penal) ou de tráfico de 

influência (art. 332 do Código Penal). 

Não é a primeira vez que alguns dos denunciados são envolvidos em 

denúncias de tentativa de submissão das instituições a interesses privados. 

Tanto não é uma conduta inédita para alguns dos denunciados que está em 

curso neste tribunal o Inquérito nº 4831 que investiga possível tentativa de 

interferência do presidente da República na Polícia Federal com intuito de 

realizar justamente o que foi revelado na mencionada coluna: a utilização de 

uma estrutura do Estado brasileiro para defesa dos interesses particulares do 

presidente da República e de seus familiares. 

Portanto, é possível que estejamos diante de uma delinquência 

contumaz que só será interrompida quando os responsáveis por condutas 

criminosas e ilegais como essas sejam punidas. Por isso, é imprescindível 

que sejam apurados os fatos trazidos à tona pela revista para que seja 

frustrado o aparelhamento das instituições para a defesa do filho do 

presidente da República. 



DOS PEDIDOS 

1. Ante o exposto, requer-se que seja admitida a presente notícia de fato 

com a consequente intimação da Procuradoria-Geral da República para: 

a. Promover inquérito para apurar a prática de crimes de 

advocacia administrativa (art. 321 do Código Penal) ou de 

tráfico de influência (art. 332 do Código Penal) pelos 

noticiados, bem como oferecer denúncia para a devida 

responsabilização dos agentes, caso os fatos narrados sejam 

confirmados. 

b. Encaminhar a presente notícia de fato para aquele que tiver 

competência para apurar o cometimento de ato de improbidade 

pelos Srs. FLÁVIO NANTES BOLSONARO; AUGUSTO 

HELENO RIBEIRO PEREIRA e ALEXANDRE 

RAMAGEM RODRIGUES. 

Nesses termos, aguarda deferimento. 

 

Brasília, 23 de outubro de 2020. 

 

MAGNUS HENRY DA SILVA MARQUES 

OAB/RN 13.191 


