(Dos Srs. Tiago Mitraud, Adriana Ventura, Alexis Fonteyne, Gilson Marques,
Lucas Gonzales, Marcel van Hattem, Paulo Ganime e Vinícius Poit)

Requer informações ao Ministro-chefe
do Gabinete de Segurança Institucional
(GSI), Augusto Heleno Ribeiro Pereira,
sobre sindicância conduzida no âmbito
da Agência Brasileira de Inteligência.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2º da Constituição Federal, e nos artigos
115, I, e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa
Excelência que seja encaminhado ao Ministro-chefe do Gabinete de Segurança
Institucional (GSI), Augusto Heleno Ribeiro Pereira, o presente Requerimento
de Informação, cuja finalidade é obter esclarecimentos sobre a sindicância
interna conduzida pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) voltada a
apurar a produção de suposto relatório de inteligência envolvendo o Sen. Flávio
Nantes Bolsonaro, integrante da família presidencial.
Com o intento de orientar a requisição ora formulada, solicito que sejam
respondidas as perguntas que seguem, sem prejuízo do fornecimento de
outras informações que o Ministro-chefe do Gabinete de Segurança
Institucional (GSI) e o Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)
reconhecerem como importantes para a compreensão dos fatos:

a) Foram, de fato, instaurados esses processos administrativos no âmbito da
Abin?
b) Caso tenham sido, qual a sua numeração, seu objeto, a data de sua
instauração e do seu encerramento?
1 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?

time_continue=3&v=tWtJusgHayU&feature=emb_logo
2 Principal reportagem a respeito: https://epoca.globo.com/guilherme-amado/aintegra-dos-relatorios-de-inteligencia-enviados-defesa-de-flavio-bolsonaro24869684
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1) Considerando que em 06 de abril de 2021, o Diretor-Geral da Abin, Sr.
Alexandre Ramagem, noticiou, em vídeo publicado em suas redes sociais 1, que
havia instaurado sindicâncias a fim de apurar se algum membro da instituição
havia elaborado o que foi divulgado pela mídia como um relatório de
inteligência produzido em favor do Sen. Flávio Bolsonaro 2, questiona-se:
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2) Após o GSI e os órgãos de inteligência negarem o pedido, ocorrido na
reunião em agosto de 2020, para auxiliar o Sen. Flávio Nantes Bolsonaro em
assuntos particulares, mencionado nas respostas aos RICs nº 1404/2020 e
1645/2020, os órgãos foram novamente procurados por representantes do
parlamentar? Se foram, houve alguma mudança na postura dos órgãos e
entidades nos últimos meses?
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c) Quais foram os resultados de cada um desses processos? Acompanhado
de sua fundamentação.
d) Enviar cópia dos documentos não sigilosos de cada um dos processos.

3) Quanto à investigação e afastamento de integrante do quadro de pessoal da
Abin, mencionado pelo Sr. Alexandre Ramagem no vídeo publicado em suas
redes sociais no dia 06 de abril de 2021, questionamos:
a) Quem foi o servidor afastado?
b) Qual teria sido o envolvimento deste agente público na divulgação dos
supostos relatórios de inteligência?
c) Qual a natureza das informações por ele vazadas? Se divulgadas
publicamente, mesmo que em vazamento irregular, apontar quais são
essas informações.
d) Cópia do processo administrativo que levou ao seu afastamento ou, se
sigiloso, dos documentos em que conste a fundamentação do ato
administrativo.
4) Quanto às alegações feitas pelo Sr. Alexandre Ramagem, no mesmo vídeo
publicado em 06 de abril de 2021 em suas redes sociais, de que o servidor
supracitado e os jornalistas que publicaram reportagens sobre o fato serão
processados nas esferas cível e penal, questiona-se:

As informações solicitadas dizem respeito, apenas, a procedimentos
administrativos e não possuem relação direta com as atividades de inteligência
realizadas pelos integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) tendo inclusive o GSI e a ABIN tratado delas em notas oficiais, em vídeo
divulgado nas redes sociais de seus gestores e em respostas a outros
Requerimentos de Informação.

JUSTIFICAÇÃO
Em 8 de abril de 2021, o Diretor-Geral da Agência Brasileira de
Inteligência (ABIN) concedeu uma entrevista sobre os procedimentos abertos
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a) Quais serão os fatos ilícitos imputados a eles? Quais os crimes
entendem-se que eles praticaram?
b) O órgão tomará as mesmas medidas em desfavor da Sra. Luciana Pires,
que teria afirmado à imprensa ter recebido sugestões para sua atuação
do Diretor-Geral da Abin?
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O presente Requerimento de Informação busca agregar informações
sobre os acontecimentos expostos pela mídia e pelo Diretor-Geral Alexandre
Ramagem, com o intuito de afastar interpretações pessoais e opiniões, para
então apreciarmos a realidade dos fatos.
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com o intuito de investigar a confecção e divulgação de supostos relatórios de
inteligência, atribuídos pela imprensa à agência. Apesar da conclusão oficial de
que os supostos relatórios seriam falsos, marcados pela atecnicidade e
informalidade, a sua autenticidade e procedência teriam sido confirmadas pela
procuradora do Senador Flávio Nantes Bolsonaro em entrevista supostamente
concedida em 9 de dezembro de 2020.

Na qualidade de Deputado Federal, cujo papel é fiscalizar os atos do
Poder Executivo – conforme previsão do Art. 49 da Constituição Federal de
1988, solicito as informações acima discriminadas com o intuito de agregar
insumos que permitam compreensão dos fatos noticiados.

Sala das Sessões, em

de abril de 2021.

Deputada ADRIANA VENTURA

(NOVO/MG)

(NOVO/SP)

Deputado ALEXIS FONTEYNE

Deputado GILSON MARQUES

(NOVO/SP)

(NOVO/SC)

Deputado LUCAS GONZALES

Deputado MARCEL VAN HATTEM

(NOVO/MG)

(NOVO/RS)

Deputado PAULO GANIME

Deputado VINÍCIUS POIT

(NOVO/RJ)

(NOVO/SP)
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Deputado TIAGO MITRAUD
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(Do Sr. Tiago Mitraud)

Requer informações ao Ministrochefe do Gabinete de Segurança
Institucional (GSI), Augusto Heleno Ribeiro
Pereira, sobre sindicância conduzida no
âmbito da Agência Brasileira de
Inteligência.

Assinaram eletronicamente o documento CD216808574500, nesta ordem:
1 Dep. Tiago Mitraud (NOVO/MG)
2 Dep. Gilson Marques (NOVO/SC)
3 Dep. Alexis Fonteyne (NOVO/SP)
4 Dep. Adriana Ventura (NOVO/SP)
5 Dep. Paulo Ganime (NOVO/RJ)
6 Dep. Marcel van Hattem (NOVO/RS)
7 Dep. Vinicius Poit (NOVO/SP)
8 Dep. Lucas Gonzalez (NOVO/MG)
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