CÂMARA DOS DEPUTADOS
LIDERANÇA DO PSOL

Representação à Procuradoria-Geral da República

Ao Excelentíssimo Senhor Doutor Procurador-Geral da República Augusto Aras
Ao Excelentíssimo/a Senhor/a Doutor/a Procurador/a da República no Distrito
Federal

TALÍRIA PETRONE SOARES, brasileira, Deputada Federal e Líder
do PSOL na Câmara dos Deputados, portadora da carteira de Identidade nº
12.608.655-2,

inscrita

no

CPF

com

o

número

111.382.957-52,

e-mail

dep.taliriapetrone@camara.leg.br, com endereço funcional no Gabinete 617 –
Anexo IV – Câmara dos Deputados, Brasília – DF, CEP 70160-900, telefone (61) 32155617;
ÁUREA CAROLINA DE FREITAS E SILVA, brasileira, Deputada
Federal e Vice-líder do PSOL na Câmara dos Deputados, portadora da Carteira de
Identidade nº 12132364/SSPMG e inscrita no CPF nº 014.128.956-26, título de eleitor
no

139029990213-

Zona

037

e

Seção

0355,

e-mail

dep.aureacarolina@camara.leg.br; com endereço funcional no Gabinete 619 Anexo IV - Câmara dos Deputados, CEP 70160- 900, telefone (61) 3215-5619;
IVAN VALENTE, brasileiro, Deputado Federal e Vice-Líder do
PSOL na Câmara dos Deputados, portador da identidade parlamentar nº 56359 e
inscrito no CPF/MF sob o nº 376.555.828-15; com endereço na Câmara dos
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Deputados, gabinete 716, anexo IV, CEP 70160-900 e contatável pelo e-mail
dep.ivanvalente@camara.leg.br, telefone (61) 3215-5716;
VIVIANE DA COSTA REIS, brasileira, solteira, deputada federal
e Vice-Líder do PSOL na Câmara dos Deputados, portadora do RG n° 5.128.505
SSP/PA e inscrita no CPF n° 011.418.712-62, com endereço no gabinete 471 - Anexo
III

-

Câmara

dos

Deputados,

Brasília

–

DF

–

CEP

70160-900,

dep.vivireis@camara.leg.br, telefone (61) 3215-5471;
DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANDA, brasileiro, Deputado
Federal, portador do RG nº 23.107.009-1, expedido pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF
sob o nº 123.940.737-80, atualmente no exercício de Deputado Federal pelo
PSOL/RJ, com endereço na Esplanada dos Ministérios, Praça dos Três Poderes,
Câmara dos

Deputados,

Gabinete 267,

Anexo III,

endereço eletrônico

dep.davidmiranda@camara.leg.br, telefone (61) 3215-5267;
FERNANDA MELCHIONNA E SILVA, brasileira, Deputada
Federal, portadora do RG nº 6074311736 expedido pela SSP/RS e CPF nº
002.134.610-05, com endereço profissional na Câmara dos Deputados, Anexo IV,
Gabinete 621, Esplanada dos Ministérios, Brasília – DF, CEP 70160-900, contatável
por

meio

do

telefone

61

32153621

e

pelo

e-mail

dep.fernandamelchionna@camara.leg.br, telefone (61) 3215-5621;
LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, brasileira, Deputada Federal,
portadora do RG nº 6.020.647-0 expedido pela SSP/SP e CPF nº 004.805.844-00,
com endereço profissional na Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 620,
Esplanada dos Ministérios, Brasília – DF, CEP 70160-900, contatável por meio do
telefone 61 32155620 e pelo e-mail dep.luizaerundina@camara.leg.br, telefone (61)
3215-5620;
GLAUBER DE MEDEIROS BRAGA, brasileiro, Deputado Federal,
brasileiro, portador da carteira de Identidade nº 13.354.941-0/Detran RJ e inscrito
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no do CPF nº 097.407.567-19, título de eleitor nº 108161890370, 26ª Zona eleitoral,
Nova Friburgo/RJ, e-mail dep.-glauberbraga@camara.leg.br, com endereço
funcional no Gabinete 362 - Anexo IV - Câmara dos Deputados, Brasília – DF, CEP
70160-900, telefone (61) 3215-5362;
SÂMIA DE SOUZA BOMFIM, brasileira, Deputada Federal, titular
da cédula de identidade RG nº 30577301-X, e do CPF n° 10827786, domiciliada em
Brasília-DF, com endereço no gabinete 623 - Anexo IV – da Câmara dos Deputados
e contatável pelo e-mail dep.samiabomfim@camara.leg.br, telefone (61) 32155623;
Vêm, diante de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 127, caput,
art. 129, II e II e art. 85, II, todos da Constituição Federal, e no art. 46, III, da Lei
Complementar nº 75, de 1993, ofertar a presente

REPRESENTAÇÃO

em face do Presidente da República Federativa do Brasil, Sr. JAIR MESSIAS
BOLSONARO, entre outros eventuais envolvidos, com vistas à apuração de
responsabilidades cíveis e penais, conforme fatos e fundamentos a seguir expostos.

I - DOS FATOS

1.

Reportagem da UOL, publicada na data de hoje (05.07.2021), revela que a

fisiculturista Andrea Siqueira Valle, ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro, contou,
em gravações inéditas obtidas pela coluna, que Bolsonaro demitiu um irmão dela -
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André Siqueira Valle - porque ele se recusou a entregar a maior parte do salário de
assessor do então deputado federal. 1

2.

A declaração da ex-cunhada atesta o envolvimento direto de Bolsonaro em

um esquema ilegal de entrega de salários - conhecido como “rachadinha” - dentro
de seu próprio gabinete no período em que foi deputado federal.
3.

Fundamental ressaltar: tais esquemas são frequentes na família Bolsonaro.

Exemplos não faltam: a personal trainer Nathália Queiroz continuou repassando a
maior parte de seu salário ao pai, Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro
(Republicanos-RJ), mesmo quando empregada no antigo gabinete do presidente
Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Nathalia repassou ao menos 82% de seus
vencimentos para o pai no período em que esteve lotada na Assembleia do Rio. As
transferências ou depósitos ocorriam sempre em até uma semana após o
recebimento do salário2.
4.

Outro esquema dessa natureza, agora envolvendo o agora Senador Flávio

Bolsonaro, também é conhecido: ainda de acordo com a publicação, Mariana Mota,
ex-chefe de gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio, fazia os
pagamentos de despesas locatárias de uma quitinete no centro do Rio, onde
morava Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, primo do senador. O dinheiro
provinha da conta da então chefe de gabinete e as transferências ocorreram ao longo
do ano 20073.

1

Disponível em: https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/ex-cunhada-implica-jairbolsonaro/#page3.
2
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/08/gabinete-de-jair-bolsonaro-abasteceurachadinha-por-meio-da-filha-de-queiroz-indicam-extratos-bancarios.shtml
3
Disponível em: https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/anatomia-da-rachadinha-bolsonaro/
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5.

Há também denúncias envolvendo Carlos Bolsonaro: ao menos quatro

funcionários do gabinete do vereador sacaram 87% de seus salários. Juntos, eles
retiraram um total de R$ 570 mil, também em dinheiro vivo. Desde julho de 2019, o
MP-RJ investiga também a suspeita de nomeação de funcionários fantasmas e a
prática de "rachadinha" no gabinete de Carlos Bolsonaro. 4
6.

Voltando ao caso em tela, Andrea e André são irmãos de Ana Cristina

Siqueira Valle, segunda mulher do presidente. Em gravações inéditas, Andrea
contou que Bolsonaro exigia grande parte dos salários dos parentes da companheira
que foram nomeados nos gabinetes da família Bolsonaro.
7.

Também segundo Andrea, Bolsonaro chegou a retirar um familiar dela do

esquema por não entregar o valor combinado, quase 90% do salário. Ela foi a
primeira dos 18 parentes da segunda mulher do presidente que foram nomeados
em um dos três gabinetes da família Bolsonaro (Jair, Carlos e Flávio) no período de
1998 a 2018.
8.

Andrea Siqueira Valle fez as revelações a pelo menos duas pessoas ouvidas

pela coluna e em diferentes ocasiões entre 2018 e 2019. A reportagem confirmou a
autenticidade dos áudios e disponibilizou trechos deles.
9.

Em uma das revelações, a Andrea Valle contou que o produtor de eventos

André Siqueira Valle, um dos irmãos de Ana Cristina, foi exonerado do gabinete de
Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, em 2007, por não devolver o valor
combinado. "O André deu muito problema porque ele nunca devolveu o dinheiro
certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver R$ 6.000, ele

4

Disponível em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/03/15/rachadinha-carlosbolsonaro-assessores.htm
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devolvia R$ 2.000, R$ 3.000. Foi um tempão assim até que o Jair pegou e falou:
'Chega. Pode tirar ele porque ele nunca me devolve o dinheiro certo'. Não sei o que
deu pra ele", disse Andrea.
10.

Em outro trecho, prossegue Andrea: "Porque assim, eu procurei a Cristina, o

tio, liguei para o gabinete do Flávio para saber o que tinha que fazer, fiquei com
medo de complicar as coisas para eles, ainda pensei neles", afirmou Andrea, nas
gravações. Em seguida, arremata: "Na hora que eu estava aí fornecendo também e
ele estava me ajudando porque eu ficava com mil e pouco e ele ficava com sete mil
reais, então assim, certo ou errado agora já foi, não tem jeito de voltar atrás".
11.

A Cristina citada é Ana Cristina Siqueira Valle, ex-esposa do Presidente Jair

Bolsonaro. A mesma Cristina que, um ano e meio depois da sua irmã, Andrea, ter
saído do gabinete do então Deputado Federal Jair Bolsonaro (trabalhou lá de 1998
a 2006), ficou com todo o dinheiro acumulado na conta em que Andrea aparecia
como titular e recebia o salário: um saldo de R$ 54 mil, quantia equivalente a R$ 110
mil, em valores de hoje5.
12.

A pivô das gravações, Andrea Siqueira Valle, está presente em muitos dos

escândalos da família Bolsonaro: foi assessora deles por vinte anos. Neste período,
a reportagem da UOL apurou que a fisiculturista frequentava academias três vezes
por dia e era conhecida por fazer bicos com faxina.
13.

Andrea constou como assessora de Jair Bolsonaro de 30 de setembro de

1998 a 7 de novembro de 2006. As datas indicam que Andrea e o irmão André
trocaram de lugar nos gabinetes de Carlos e de Jair Bolsonaro.

5

Disponível em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/03/15/anatomiarachadinha-ana-cristina-valle-jair-bolsonaro.htm

CÂMARA DOS DEPUTADOS
LIDERANÇA DO PSOL

14.

Ela também é um dos alvos da investigação no caso do senador Flávio

Bolsonaro (Patriota-RJ). Ela teve os sigilos bancário e fiscal quebrados a pedido do
MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro). Segundo o MP, ela recebeu líquido
entre 2008 e 2018, período de nomeação na Alerj, um total de R$ 674,9 mil. Desse
total, ela sacou no período 98%, o que equivale a R$ 663,6 mil.
15.

As matérias e gravações implicam o presidente Jair Bolsonaro diretamente

no esquema de corrupção das rachadinhas. Bolsonaro, e toda a sua família, está
envolvido em uma miríade de crimes. É indisfarçável a participação do Presidente
da República nos atos ilícitos, de forma que é fundamental que os poderes
constituídos tomem as providencias cabíveis para investigar os responsáveis e não
assistam inertes os permanentes e reiterados crimes contra a administração pública.

II - DO DIREITO

16.

Vê-se que, a se confirmar tais fatos, que estão bem delineados, o Presidente

da República (e sua família) teria praticado condutas incompatíveis com a
legalidade, moralidade e probidade administrativa, e percebido vantagens
indevidas, além de outros ilícitos previstos na legislação penal.

17.

A Constituição Federal determina que a administração pública direta e

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência (art. 37, § 4º). Destaque-se, conforme doutrina e
jurisprudência consolidada, que os princípios da moralidade e impessoalidade têm
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força normativa e devem ser seguidos em todos os âmbitos da administração
pública.
18.

No mesmo sentido, a Lei nº 8.429/1992, lei de improbidade administrativa,

em consonância com o disposto no caput e §4º do art. 37 da CF, exige a observância
da moralidade administrativa:
Art. 4º. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são
obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos
assuntos que lhe são afetos. (...)
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão
ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º
desta lei, e notadamente: (...)
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.

19.

No Estado Democrático de Direito, o Presidente da República, Senadores da

República e quaisquer outros agentes políticos devem se submeter à Constituição
Federal e às leis vigentes. O caso narrado - haja vista o grande vulto de transações
injustificadas – configura, a toda evidência, graves transgressões a legislação penal.
Trata-se, portanto, ao que tudo indica, de um complexo e sistemático processo de
corrupção patrocinado pelo Presidente Jair Bolsonaro e sua prole.
20.

Nesse cenário, se as denúncias forem confirmadas, os Representados

praticaram, entre outros tipos penais relacionados à corrupção, através de
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organização criminosa, os fatos típicos previstos no art. 312 e no artigo 319 do
Código Penal:

Peculato
Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a
posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou
alheio
Prevaricação

Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para
satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

21.

No mesmo diapasão, é preciso perquirir a prática de conduta tipificado no

art. 333 do Código Penal (corrupção ativa) e no artigo 317 (corrupção passiva) por
parte do Presidente Jair Bolsonaro, além de crimes de lavagem de dinheiro (Lei
9.613/98, pela redação da Lei 12.683/12).

22.

Desta feita, pelas razões de fato e de direito expostos na presente

Representação, requer-se a instauração de inquérito para devida investigação dos
fatos ora narrados.

III - DOS PEDIDOS
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De acordo com o artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é função
essencial à justiça, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica e do Estado
Democrático de Direito, entre outros. É papel do Ministério Público investigar e
representar tais interesses solicitando ao Judiciário a adoção das medidas
necessárias à sua preservação. Assim, requeremos o que segue:

1.

O acolhimento da presente Representação, com o devido trâmite no âmbito
na Procuradoria Geral da República, incluindo eventual encaminhamento
para as instâncias cabíveis;

2.

Nos termos legais, a determinação de verificação, pelo Ministério Público
Federal, das ilegalidades relatadas na presente representação, considerando
o enquadramento nos dispositivos jurídicos aqui elencados;

3.

Verificadas

as

ilegalidades

no

descumprimento

dos

ditames

legais/constitucionais, que sejam tomadas as providências administrativas,
civis ou penais cabíveis, visando ao cumprimento da lei e resguardo dos
direitos constitucionais atinentes, em desfavor do Presidente da República
Federativa do Brasil, SR. JAIR MESSIAS BOLSONARO.

Nestes termos, pede o deferimento.
Brasília, 05 de julho de 2021.

Talíria Petrone
Líder do PSOL
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Vivi Reis
PSOL/PA

Áurea Carolina
PSOL/MG

Ivan Valente
PSOL/SP

David Miranda
PSOL/RJ

Glauber Braga
PSOL/RJ

Fernanda Melchionna
PSOL/RS

Luiza Erundina
PSOL/SP

Sâmia Bomfim
PSOL/SP

