
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROCURADOR-CHEFE DA REPÚBLICA NO 

DISTRITO FEDERAL: 

 

 

 

 

 

 

 MARCELO CALERO FARIA GARCIA, brasileiro, solteiro, deputado federal 

pelo Rio de Janeiro (Cidadania-23), inscrito no CPF sob o nº 088.684.297-21, com 

endereço na Câmara dos Deputados, Anexo IV, 9º andar, gabinete 939, Brasília, DF, 

CEP nº. 70160-900, vem apresentar 

Representação para solicitar instauração de investigação de ato de 

improbidade praticado pelo ministro ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA 

o que faz na qualidade de mandatário da população fluminense no Congresso e 

terceiro interessado, com fundamento no art. 5º, XXXIV,  da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, e artigo 60, III do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados  e pelas razões que passa a expor. 

Excelentíssimo Senhor Procurador, 

 

Dos Fatos: 

 

1. O representante tomou conhecimento pela imprensa de que o representado, 

ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA, impetrou pedido de habeas corpus em favor 

do “Senhor Ministro da Educação, ABRAHAM BRAGANÇA DE VASCONCELLOS 



WEINTRAUB, com extensão a todos aqueles que tenham sido objeto de diligências e 

constrições no âmbito do Inquérito cujo trancamento é aqui é demandado”.1 

2. Alude o Ministro ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA que a impetração “é 

resultado de uma sequência de fatos que, do ponto de vista constitucional, 

representam a quebra da independência, harmonia e respeito entre os Poderes 

desejada por todos”. Cita, como exemplo dessa sequência de eventos, recentes 

decisões do Supremo Tribunal Federal que, segundo seu entendimento, seriam 

ilegais e abusivas, e, portanto, passíveis de correção mediante ordem de habeas 

corpus. 

3. Não se tratará, neste momento, do acerto ou equívoco quanto ao mérito da 

impetração, mas do desvirtuamento da função institucional desempenhada pelo 

Ministro da Justiça, que não se presta a defender interesse pessoal de um de seus 

pares ou de terceiros. 

 

Do Direito: 

 

4. O artigo 11 da Lei 8.429/92 identifica como ato de improbidade 

administrativa a ação ou omissão que “atenta contra os princípios da administração 

pública” ou “viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às 

instituições”, além daqueles especificados em seus incisos.  

5. Ao Ministro da Justiça, ANDRÉ MENDONÇA, não cabe defender o Ministro da 

Educação, ABRAHAM BRAGANÇA DE VASCONCELLOS WEINTRAUB, por ato ilegal a 

este eventualmente atribuído ou em investigação. Muito menos expressamente 

pedir a extensão de eventual ordem a terceiros, possíveis membros da organização 

criminosa investigada no Inq 4781/DF, relatado pelo Ministro ALEXANDRE DE 

MORAES do Supremo Tribunal Federal. 

6. Conforme o anexo I ao Decreto 9.662/2019, o Ministério da Justiça dispõe 

das seguintes competências: 

“Art. 1º O Ministério da Justiça e Segurança Pública, órgão da 
administração pública federal direta, tem como área de competência 
os seguintes assuntos:  
I - defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias 
constitucionais; 

 
1 Conforme petição inicial do writ. 



II - política judiciária;  
III - políticas sobre drogas, quanto a:  

a) difusão de conhecimento sobre crimes, delitos e infrações 
relacionados às drogas lícitas e ilícitas;  

b) e b) combate ao tráfico de drogas e crimes conexos, inclusive 
por meio da recuperação de ativos que financiem ou sejam 
resultado dessas atividades criminosas;  

IV - defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do 
consumidor; V - nacionalidade, imigração e estrangeiros; 
VI - registro sindical;  
VII - ouvidoria-geral do consumidor e das polícias federais;  
VIII - prevenção e combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento ao terrorismo e cooperação jurídica internacional; 
 IX - coordenação de ações para combate a infrações penais em geral, 
com ênfase em corrupção, crime organizado e crimes violentos; 
 X - política nacional de arquivos;  
XI - coordenação e promoção da integração da segurança pública no 
território nacional, em cooperação com os entes federativos;  
XII - aquelas previstas no no § 1º do art. 144 da Constituição, por meio 
da Polícia Federal; XIII - aquela prevista no § 2º do art. 144 da 
Constituição, por meio da Polícia Rodoviária Federal; 
 XIV - política de organização e manutenção da polícia civil, da polícia 
militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, nos 
termos do disposto no inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição;  
XV - defesa dos bens e dos próprios da União e das entidades 
integrantes da administração pública federal indireta;  
XVI - coordenação do Sistema Único de Segurança Pública; 
 XVII - planejamento, coordenação e administração da política 
penitenciária nacional; 
XVIII - coordenação, em articulação com os órgãos e as entidades 
competentes da administração pública federal, a instituição de escola 
superior de altos estudos ou congêneres, ou de programas, enquanto 
não instalada a escola superior, em matérias de segurança pública, em 
instituição existente; 
 XIX - promoção da integração e da cooperação entre os órgãos 
federais, estaduais, distritais e municipais e articulação com os órgãos 
e as entidades de coordenação e supervisão das atividades de 
segurança pública;  
XX - estímulo e propositura aos órgãos federais, estaduais, distritais e 
municipais de elaboração de planos e programas integrados de 
segurança pública, com o objetivo de prevenir e reprimir a violência e 
a criminalidade; 
XXI - desenvolvimento de estratégia comum baseada em modelos de 
gestão e de tecnologia que permitam a integração e a 
interoperabilidade dos sistemas de tecnologia da informação dos 
entes federativos;  
XXII - política de imigração laboral; e  
XXIII - assistência ao Presidente da República em matérias não afetas 
a outro Ministério.” 



 

7. Constitui princípio sedimentado que à administração compete fazer apenas 

aquilo que a lei permite, em contraponto ao particular, que pode realizar tudo que a 

lei não vede. A lei não atribui ao Ministro da Justiça a obrigação de defesa de outro 

Ministro de Estado, tarefa que compete à Advocacia-Geral da União. Tanto assim que 

o sítio eletrônico do Ministério da Justiça, didaticamente expõe que o “Ministério da 

Justiça, respeitando o princípio da independência dos Poderes não pode interferir 

no Poder Judiciário, portanto, não tem competência para: 

▪ prestar informações sobre processos judiciais; 

▪ atuar em processos judiciais de terceiros; 

▪ apurar denúncia contra servidores do poder judiciário; etc.”2 

8. A defesa em juízo de ato praticado por servidor público federal, in casu, do 

Ministro da Educação, caberia, em tese, à Advocacia Geral da União, conforme o 

artigo 22 da Lei 9.028/95. Confira-se: 

 “Art. 22.  A Advocacia-Geral da União e os seus órgãos vinculados, nas 
respectivas áreas de atuação, ficam autorizados a representar 
judicialmente os titulares e os membros dos Poderes da República, 
das Instituições Federais referidas no Título IV, Capítulo IV, da 
Constituição, bem como os titulares dos Ministérios e demais órgãos 
da Presidência da República, de autarquias e fundações públicas 
federais, e de cargos de natureza especial, de direção e 
assessoramento superiores e daqueles efetivos, inclusive 
promovendo ação penal privada ou representando perante o 
Ministério Público, quando vítimas de crime, quanto a atos praticados 
no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou 
regulamentares, no interesse público, especialmente da União, suas 
respectivas autarquias e fundações, ou das Instituições mencionadas, 
podendo, ainda, quanto aos mesmos atos, impetrar habeas corpus e 
mandado de segurança em defesa dos agentes públicos de que trata 
este artigo.”  

9. Salienta-se, todavia, que a representação judicial dos agentes públicos pela 

AGU só ocorrerá se o ato pelo qual esteja sendo demandado em juízo tenha sido 

praticado no exercício de suas atribuições constitucionais. 

10. No caso vertente, o Ministro da Educação, ABRAHAM BRAGANÇA DE 

VASCONCELLOS WEINTRAUB, está sendo demandado por ter, em reunião 

ministerial, chamado de “vagabundos” os Ministros do Supremo Tribunal Federal e 

 
2 Disponível em https://www.justica.gov.br/ouvidoria/judiciario 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#tit.ivcap.iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#tit.ivcap.iv
https://www.justica.gov.br/ouvidoria/judiciario


ter defendido que os mesmos fossem presos. Não compete, por óbvio, ao Ministro 

da Educação, xingar quem quer que seja, muito menos sugerir a prisão de ministros 

da Corte Suprema por discordar do mérito das respectivas decisões. Não há 

desempenho de atribuição constitucional que lhe assegure a defesa institucional por 

parte da Advocacia-geral da União, ainda que a mesma fosse instada, formalmente, 

a fazê-lo. 

11. No caso concreto, conforme se viu, a defesa do Ministro de Estado deu-se pela 

ação isolada de seu colega Ministro da Justiça, ora representado, que sem base legal 

para fazê-lo, impetrou o habeas corpus mencionado. Talvez ANDRÉ MENDONÇA 

tenha se olvidado que não mais desempenha a função de Advogado-geral da União. 

De todo modo, ainda que desempenhasse, não caberia a ele defender ato de ministro 

de Estado praticado fora de suas atribuições constitucionais.  

12. Ainda que alegue ter agido em nome próprio, ANDRÉ MENDONÇA não se 

desvincula do cargo que ocupa, nem tampouco do peso institucional que carrega. 

Fosse de outra maneira, sequer a impetração mereceria repercussão midiática ou 

jornalística. Exatamente em razão do cargo, e do papel institucional do Ministério 

da Justiça, deu-se  atenção ao mencionado habeas corpus¸ que, como se sabe, poderia 

ter sido manejado por qualquer pessoa.  

13. Ao contrário do que eventualmente possa alegar, ANDRÉ MENDONÇA valeu-

se do cargo para, em nome do Presidente da República e de toda a cúpula do Poder 

Executivo, mostrar oposição à decisão do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, do 

Supremo Tribunal Federal que, em 27/05/2020, determinou a oitiva de ABRAHAM 

WEINTRAUB dentre diversas outras diligências que podem descortinar, nas 

palavras do próprio Ministro ALEXANDRE DE MORAES a “existência de uma 

associação criminosa, denominada nos depoimentos dos parlamentares como 

“Gabinete do Ódio”, dedicada a disseminação de notícias falsas, ataques ofensivos a 

diversas pessoas, às autoridades e às Instituições, dentre elas o Supremo Tribunal 

Federal, com flagrante conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra 

da normalidade institucional e democrática”.3 

14. O Ministro da Justiça não tem à sua discricionariedade certas causas 

privadas a defender. Porque isso criaria a situação esdrúxula de deixar ao seu 

 
3 Decisão datada de 26/05/2020 no Inq 4781/DF. 



talante a avaliação de “causas superiores”, que mereceriam a defesa por parte 

do titular de uma alta função da República. 

15. Sabe-se que não é qualquer   atuação   desconforme   os   parâmetros   

normativos que caracteriza   a   improbidade administrativa.  É imprescindível a 

constatação de uma ilegalidade dita  qualificada,  reveladora da consciência e 

vontade de violar princípios da administração pública. 4 No caso em apreço, o 

Ministro da Justiça, ANDRÉ MENDONÇA, subverte, deliberadamente, a divisão de 

competências do Poder Executivo para atuar em favor de outro Ministro de Estado, 

envolvido em suposto ataque a decisões da Suprema Corte do país. Trata-se, 

portanto, de ação maculada, formal e materialmente, pelo desvio de finalidade. 

Viola, ademais, o dever de imparcialidade que o Ministério da Justiça deveria 

respeitar, ao colocar o interesse privado de um cidadão – ainda que alçado a cargo 

de ministro -  à frente da posição institucional do órgão que representa. Por fim, fere 

o princípio de lealdade, na medida em que materializado não em relação à pessoa 

do Presidente da República, JAIR BOLSONARO; ou ao indivíduo ABRAHAM 

WEINTRAUB, ora Ministro da Educação. A lealdade que se espera do Ministro da 

Justiça se dá em relação às atribuições republicanas e impessoais do cargo. 

16. Por fim, e conforme já se mencionou, a defesa institucional a que se propôs 

extrapola a do cidadão ABRAHAM WEINTRAUB, e posiciona claramente o Ministério 

da Justiça contra o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez violando os deveres de 

imparcialidade e lealdade. 

17. Há necessidade de instauração, portanto, de inquérito civil público para 

apurar, com precisão, os fatos relatados, atribuídos ao Ministro da Justiça, ANDRÉ 

LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA, que, uma vez confirmados, deverão ensejar a 

propositura de ação de improbidade, sem prejuízo de enquadramento em eventuais 

condutas típico-criminais.  

 

Do Pedido: 

 

 
4 Precedentes:  AgInt  no  REsp  n. 1.560.197/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 2/2/2017, DJe 3/3/2017 e REsp n. 1.546.443/PB,  Rel. Ministro Herman Benjamin, 
Segunda Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016. 
 



18. Portanto, nos termos da presente representação, e com fulcro nos 

dispositivos constitucionais e legais nela assinalados, o subscritor, respeitosamente 

e com a mais alta consideração, REPRESENTA à Vossa Excelência para que (i) 

providencie a abertura de inquérito civil para apuração de fatos de improbidade 

administrativa em tese praticados pelo Ministro da Justiça ANDRÉ LUIZ DE 

ALMEIDA MENDONÇA; (ii) uma vez confirmados, seja movida a competente ação de 

improbidade administrativa nos termos da lei.  

Nestes termos em que 

Pede deferimento. 

      Rio de Janeiro, 28 de maio de 2020. 

MARCELO CALERO 

Deputado Federal  

(Cidadania23/Rio de Janeiro) 

 


