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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, 

 

 

 

DR. RODRIGO JANOT, 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  RONALDO RAMOS CAIADO, brasileiro, casado, 

Deputado Federal pelo DEM/GO, com endereço profissional na Câmara dos 

Deputados, Anexo IV, Gabinete n.º 227, Brasília/DF, vem, perante Vossa 

Excelência, oferecer 

 

R E P R E S E N T A Ç Ã O 
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visando à abertura de procedimento investigativo em desfavor do Ministro da 

Fazenda, GUIDO MANTEGA; do residente do Banco Central do Brasil, 

ALEXANDRE ANTÔNIO TOMBINI; da Ministra do Meio Ambiente, 

IZABELLA MÔNICA VIEIRA TEIXEIRA; do Presidente do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

VOLNEY ZANARDI JÚNIOR; do Ministro de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, CLELIO CAMPOLINA DINIZ; do Diretor do Instituto Nacional 

de Pesquisas Especiais (INPE), LEONEL FERNANDO PERONDI; do 

Secretário Especial de Assuntos Estratégicos, MARCELO CÔRTES NERI; 

do Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), SERGEI 

SUAREZ DILLON SOARES; do Ministro de Minas e Energia, EDISON 

LOBÃO; do Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), ROMEU DONIZETE RUFINO; com vistas à apuração da prática 

de crime de responsabilidade (Lei nº 1.079/50) e de ato de improbidade 

administrativa (Lei nº 8.429/92),  bem como pelos demais servidores públicos 

direta ou indiretamente envolvidos nos fatos a seguir descritos. 

 

I – DOS FATOS 

 

1.1. Antes de mais nada, é mister salientar que aqui não se 

pretende, em hipótese alguma, discutir o resultado ressaído das urnas, 

como também não se objetiva questionar a estratégia de campanha de que 
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lançou mão a candidatura à reeleição, por mais que, como já se está 

percebendo, haja se baseado em estatísticas deturpadas, dados oficiais 

propositadamente retidos e medidas econômicas convenientemente 

adotadas após o resultado do pleito. 

 

1.2. Com efeito, amplamente divulgado pela imprensa nacional, tão 

logo finalizado o segundo turno das Eleições de 2014 — realizado no dia 26 

de outubro de 2014 —, o Governo Federal passou a divulgar uma série de 

dados e executar inúmeras medidas que, se houvessem sido publicadas e 

adotadas antes da realização do pleito, desnudariam os graves erros de 

planejamento e gestão amplamente denunciados pelos candidatos adversários 

e sistematicamente negados pela candidatura situacionista durante o processo 

eleitoral. 

 

1.3. E é justamente sobre esses dois últimos aspectos — dados 

oficiais propositadamente retidos e medidas econômicas convenientemente 

adotadas após o resultado do pleito —, d. Procurador-Geral, que se funda a 

presente representação, porquanto caracterizam, ao menos em tese, crime de 

responsabilidade e/ou ato de improbidade administrativa. 

 

1.4. O primeiro indício desse represamento estratégico de dados 

oficiais com a explícita finalidade explícita de não prejudicar o desempenho 
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da candidata à reeleição foi maciçamente divulgado pela imprensa no meio da 

semana que antecedeu a realização do segundo turno. 

 

1.5. Veja-se, a título ilustrativo, matéria jornalística publicada, no 

dia 23/10/14, intitulada ―Receita adia divulgação de dados de arrecadação de 

setembro‖ (doc. anexo), verbis: 

 

―A Receita Federal deixou a divulgação do resultado do mês de 

setembro para depois das eleições, Costumeiramente, os 

números são conhecidos entre os dias 22 e 25 de cada mês. 

Segundo a Receita, a arrecadação não foi informada nesta 

semana porque os técnicos da área estão em reuniões de 

planejamento estratégico, mercadas anteriormente. A assessoria 

de imprensa não quis comentar se existe relação com a data da 

votação em segundo turno. 

A expectativa é de que o recolhimento de tributos federais 

cresça pouco ou tenha queda real, como vem ocorrendo nos 

últimos meses, o que seria uma notícia negativa para o governo 

Dilma Rousseff. 

No ano passado, a divulgação dos resultados de setembro foi 

feita no dia 22 de setembro. Neste ano, apenas nos meses de 

junho, por causa da Copa do Mundo, e abril, época de entrega 

da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, o resultado 

foi informado após o dia 25. A arrecadação de setembro só deve 

ser conhecida no dia 29 de setembro, pois dia 28 de setembro é 

feriado do Dia do Servidor Público. 

(...)‖ 
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1.6. Esse, portanto, foi o primeiro sinal de que o Governo Federal, 

por meio dos agentes públicos aqui apontados como representados, teria 

adiado, de maneira proposital, a divulgação de dados oficiais para depois da 

realização do segundo turno das eleições, a fim de evitar um fundado risco de 

desidratação eleitoral da candidatura da Presidente Dilma Rousseff. 

 

1.7. Pois bem, realizado o segundo turno no dia 26/10/14, o qual 

desaguou na reeleição da Presidenta Dilma Rousseff, as suspeitas foram 

definitivamente confirmadas, pois uma série de dados e medidas foram de 

cambulhada divulgados e adotadas já na primeira semana após o pleito, 

surpreendendo grande parte da sociedade brasileira, que se sentiu, além de 

tudo, profundamente enganada, ludibriada. 

 

1.8. Apenas para que se possa ter uma rápida noção da gravidade 

dessa estratégia adotada pelo Governo Federal no sentido de blindar a 

candidatura oficial em relação, sobretudo, aos resultados inquestionavelmente 

negativos da economia, tem-se a seguinte cronologia fática (docs. anexos): 

 

a) 29/10/14 - o COPOM eleva a taxa básica de juros para 

11,25% ao ano, valendo aqui destacar que a candidatura 

oficial pautou o seu discurso no sentido de que não era favor 
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à elevação dos juros e de que essa prática (apontada como 

―arrocho‖) seria muito mais cara à candidatura oposicionista; 

 

b) 29/10/14 - a ANEEL noticia que os consumidores da região 

Norte experimentariam uma majoração de até 54% 

(cinquenta e quatro por cento) nas contas de luz, cabendo o 

registro de que o discurso eleitoral construído pela 

candidatura oficial propagava a ideia de que a inflação 

estaria devidamente controlada não apresentando mas 

qualquer risco para a população; 

 

c) 1º/11/14 - déficit primário no país ficou em R$ 25,5 bilhões 

em setembro, o pior resultado desde o início do Plano Real 

(dado esse que deveria ter sido divulgado na semana que 

antecedeu o segundo turno das eleições); 

 

d) 04/11/14 – a ANEEL aprova reajuste médio de 19,23% 

(dezenove vírgula vinte e três por cento) nas tarifas 

praticadas pela concessionária Light; 

 

e) 05/11/14 – o IPEA revela que, pela primeira vez, a miséria 

parou de cair no país, a sugerir que os programas sociais de 
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transferência de renda adotados pelo Governo Federal — a 

maior bandeira eleitoral da candidatura oficial — já não mais 

ostentariam a potencialidade de, isoladamente considerados, 

erradicar a pobreza profunda; 

 

f) 06/11/14 – a PETROBRAS anuncia aumento inicial na 

gasolina de 3% (três por cento), devendo-se aqui registrar 

que a possibilidade da aludida majoração, conquanto 

prevista pelos analistas econômicos, jamais veio a ser 

assumida pela candidatura oficial durante a campanha 

eleitoral de 2014; 

 

g) 08/11/14 – divulgada a elevação do índice, que já era de 

conhecimento do Governo Federal, do desmatamento na 

Amazônia: 122% (cento e vinte e dois por cento) em agosto 

de setembro de 2014. 

 

1.9. Importa reconhecer que não há como se afiançar, com exatidão, 

se a divulgação desses dados e a adoção de tais medidas no momento 

apropriado (sem qualquer represamento estratégico-eleitoral) teriam a 

potencialidade para alterar o resultado do pleito de outubro passado, 
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conquanto não se possa ignorar que acarretariam, sem dúvida, um grande 

prejuízo para a campanha situacionista. 

 

1.10. Todavia, como dito linhas acima, o objetivo da presente 

representação não é, nem de forma oblíqua, questionar o resultado do pleito, 

mas, sim, a conduta dos agentes públicos aqui representados que, ao que tudo 

indica, se utilizaram da estrutura pública que gerenciavam — e alguns deles 

ainda gerenciam — em prol da candidatura situacionista, negando observância 

aos mais comezinhos princípios da Administração Pública, conforme será a 

seguir demonstrado. 

 

II – DOS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS CONFIGURADORES DE 

CRIME DE RESPONSABILIDADE E DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 

 

2.1. Bem delimitados os fatos que justificam a formalização da 

presente representação, cumpre ao representante pontuar que a Lei nº 

1.079/50, que define os crimes de responsabilidade e regula o seu processo de 

julgamento, estabelece, em seu art. 9º, item 7, que, verbis: 

 

―Art. 9º São crimes de responsabilidade contra a probidade na 

administração: 
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(...) 

7 - proceder de modo incompatível com a dignidade, a 

honra e o decôro do cargo.” 

(sem destaques no original) 

 

 

2.2. No caso, ressalvado o juízo definitivo de V.Exa. no tocante ao 

enquadramento da conduta ilícita, importa reconhecer que o represamento 

doloso, praticado pelos agentes políticos aqui representados, dos dados oficiais 

que já eram de conhecimento do Governo Federal para não prejudicar a 

candidatura à reeleição da Presidenta Dilma Rousseff não pode ser encarado 

como um comportamento compatível com a dignidade, a honra e o decoro do 

cargo. 

 

2.3. Isso porque não soa república e constitucionalmente razoável 

supor que um Ministro de Estado, enquanto agente político responsável, 

juntamente com o Presidente da República, pela direção superior da 

administração federal possa, a seu talante, e para atender uma demanda 

escancaradamente eleitoral, retardar propositadamente a divulgação de dados 

oficiais de há muito de conhecimento do Poder Público e a adoção de medidas 

econômicas já previstas pelos analistas do setor apenas para não prejudicar o 

desempenho eleitoral do Chefe do Poder Executivo que está concorrendo à 

reeleição. 
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2.4. O mesmo se diga, Sr. Procurador-Geral, em relação aos agentes 

públicos que, como tal, se submetem a Lei nº 8.429/92, pois, na linha da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o seu caráter sancionador ―é 

aplicável aos agentes públicos que, por ação ou omissão, violem os deveres 

de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e 

notadamente: (a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9º); (b) causem 

prejuízo ao erário público (art. 10); (c) atentem contra os princípios da 

Administração Pública (art. 11) compreendida nesse tópico a lesão à 

moralidade administrativa (REsp 1026516, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 

22/02/2011). 

 

2.5. Pois bem, no presente caso, dúvidas não há de que as graves 

condutas aqui narradas configuram, ao menos em tese, a prática de ato de 

improbidade administrativa por parte dos agentes públicos representados, a 

teor do art. 11 da citada Lei nº 8.429/92, que assim prevê, litteris: 

 

―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: 

(...) 

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 

(...)‖                                                                       (sem destaques no original) 
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2.6. Além da gravidade das condutas aqui denunciadas — que por 

sinalizarem a utilização da máquina pública de maneira impessoal e em prol 

da candidatura situacionista já recomendam a instauração do pretendido 

procedimento investigativo —, é mister salientar que o aprofundamento das 

investigações também encontra respaldo no fato de, se nada vier a ser feito 

pelo órgão constitucionalmente incumbido dessa nobre tarefa, estrar-se-á 

implantando na consciência do administrador público brasileiro — no âmbito 

dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive — uma espécie de 

salvo conduto para a adoção de práxis semelhante sem qualquer risco de 

responsabilização. 

 

2.7. Uma verdadeira ameaça ao postulado republicano, reconheça-

se! 

 

2.8. Nesse diapasão, tendo em conta a saliente gravidade das 

condutas aqui perpetradas, confia o representante que este d. Procurador-Geral 

da República adotará todas as providências necessárias, no sentido de adotar 

as medidas judiciais cabíveis, a fim de alcançar a responsabilização dos 

envolvidos, prezando, ainda, pelo caráter educativo das sanções a serem 

aplicadas, evitando-se, assim, que episódios desse jaez voltem a se repetir em 

futuros pleitos eleitorais, seja em que âmbito for. 
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III – DO PEDIDO 

 

3.1. Esse o quadro, Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, 

pugna-se pela abertura de procedimento investigatório, a fim de apurar 

eventual burla ao Ordenamento Jurídico brasileiro, notadamente violação às 

Leis nºs 1.079/50 e 8.429/92. 

 

3.2. Requer, ainda, seja franqueado ao representante o direito de 

acompanhar, diretamente ou por meio da sua assessoria, as etapas do 

procedimento investigativo aqui requestado, a fim de que possa prestar contas 

à sociedade das ações parlamentares que vem adotando. 

 

 Eis os termos em que pede deferimento. 

 

 Brasília/DF, 18 de novembro de 2014. 

 

Deputado Federal RONALDO CAIADO 
DEM/GO 


