
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança da Minoria

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Nº _______/2021 
(Do Deputado Marcelo Freixo) 

Requer  ao  Ministro-chefe  do
Gabinete  de  Segurança  Institucional
da  Presidência  da  República,  Sr.
Augusto Heleno,  informações  acerca
da utilização da Agência Brasileira de
Inteligência  (ABIN)  no  auxílio  da
defesa do Senador da República, o Sr.
Flávio Bolsonaro (Republicanos/RJ),
no “esquema das rachadinhas”.

Senhor Presidente, 

Com  fundamento  no  art.  50,  §2º,  da  Constituição  Federal,

combinado com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,

requeiro a Vossa Excelência, ouvida a Mesa Diretora, as seguintes informações ao

Ministro-chefe  do  Gabinete  de  Segurança  Institucional  da  Presidência  da

República,  Sr.  Augusto  Heleno,  informações  acerca  da   utilização  da  Agência

Brasileira de Inteligência (ABIN) no auxílio da defesa do Senador da República, o

Sr.  Flávio  Bolsonaro  (Republicanos/RJ),  no  “esquema  das  rachadinhas”,

especialmente o seguinte: 

1- Houve contribuição por parte de algum servidor da Abin ou do Gabinete de

Segurança Institucional (GSI) no auxílio da defesa do Senador Flavio Bolsonaro no
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caso conhecido como “escândalo das rachadinhas”,  em que o senador é

acusado de lavagem de dinheiro e organização criminosa?

2- Algum relatório foi produzido pela Abin ou pelo GSI que pudesse auxiliar  a

defesa  do  Senador  Flávio  Bolsonaro?  Se  não,  por  qual  razão  a  defesa  do

Senador Flávio Bolsonaro confirmou a produção de relatórios? 

3- É  verdade  que  um  servidor  foi  afastado  sob  suspeita  de  falsear  e  vazar

informações relativas a uma suposta atuação da agência a favor do Senador Flávio

Bolsonaro (Republicanos-RJ)? Se sim, descobriu-se a atuação do servidor através

de qual procedimento? Requer-se cópia integral dos documentos que comprovem

a motivação do ato que afastou o servidor.

4- Existem estudos técnicos ou pareceres que embasem a utilização da Abin

como instrumento para auxiliar defesas de parlamentares em processos judiciais?

5- O que motivou a realização de reunião em outubro de 2020 entre o Ministro

Augusto Heleno e as advogadas do Senador Flavio Bolsonaro? 

6- Os jornalistas  que divulgaram os  relatórios  produzidos  para a  defesa  do

Senador Flávio Bolsonaro serão processados judicialmente? Com qual fundamento

jurídico?

7- Requer-se cópia dos relatórios produzidos pela Abin, ou pelo GSI,  que a

defesa do Senador Flávio Bolsonaro admitiu ter tido acesso.

JUSTIFICATIVA

1. Em  dezembro  de  2020,  veio  à  tona  uma  denúncia  sobre  a

instrumentalização da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) com a finalidade

de  auxiliar  a  defesa  do  filho  do  Presidente  da  República,  o  Senador  Flávio

Bolsonaro (Republicanos/RJ) no conhecido “esquema das rachadinhas”.

2. No  caso  supracitado,  o  atual  Diretor-Geral  da  Agência  Brasileira  de

Inteligência  –  órgão  subordinado  ao  Gabinete  de  Segurança  Institucional  da *C
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Presidência da República -, o Sr. Alexandre Ramagem, teria produzido

dois relatórios com o fito de orientar o Senador Flávio Bolsonaro e sua equipe

jurídica sobre quais os encaminhamentos seriam necessários para conseguir os

documentos  que  fundamentariam  um  pedido  de  anulação  do  depoimento

realizado pelo seu ex-assessor, o Sr. Fabrício Queiroz.

3. Nos  documentos  produzidos  pela  Abin  e  revelados  pelo  colunista

Guilherme  Amado,  da  Revista  Época,  detalhou-se  o  funcionamento  da

organização criminosa que atua na Receita Federal (RFB) e que teria realizado,

ilegalmente, um escrutínio em seus dados fiscais.  Reforça-se que a defesa

do  Senador  Flávio  Bolsonaro  confirmou  a  autenticidade  dos

relatórios produzidos e seu conteúdo à época da revelação dos fatos

tratados em tela.

4. Não obstante os fatos narrados até aqui, ocorre que o atual Diretor-Geral da

Abin foi à imprensa informar que um servidor foi afastado sob suspeita de falsear e

vazar informações relativas a uma suposta atuação da agência a favor do Senador

Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).

5. Em  nota  na  manhã  de  07  de  abril  de  2021,  o  Gabinete  de  Segurança

Institucional da Presidência da República (GSI), da qual a Abin é subordinada,

afirma  que  há  "fortes  indícios  da  participação  de  um  servidor,  que  falseou  a

verdade e repassou informações à imprensa"1.

6. Além do exposto, afirmou-se que estariam adotando medidas em face dos

jornalistas  que divulgaram as  informações  sobre  o assunto em comento,  numa

evidente ameaça à liberdade de imprensa no país, algo recorrente no Governo de

Jair Bolsonaro.

7. Este  requerimento  pretende  obter  alguns  esclarecimentos  em  torno  do

tema,  tais  quais  os  fundamentais  legais  e  políticos  que  resultaram na  drástica

redução na aplicação da multa, bem como a destinação da maior parte do recurso

para o comando de policiamento ambiental da Polícia Militar de São Paulo e não

1 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/04/abin-afasta-servidor-e-anuncia-processo-

contra-jornalistas-em-caso-sobre-flavio-bolsonaro.shtml?

utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa. Acessado em: 08 de abril de 2021. *C
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para o Ibama, visto que o importante órgão vinculado ao Ministério do

Meio Ambiente se encontra numa grave crise financeira – tendo uma redução de

32,5% do orçamento em 2021 com relação ao de 2020. 

Sala das sessões, em 09 de abril de 2021.

Respeitosamente,

Dep. Marcelo Freixo (PSOL/RJ)

Líder da Minoria na Câmara dos Deputados

Orlando Silva

PCdoB/SP
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