
    

                 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ  FEDERAL DA DÉCIMA QUARTA VARA DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

Processo n. 0000206-62.2017.4.05.8400

EMENTA: Medida  cautelar  penal.  Representação  da  autoridade  policial  pela  
condução coercitiva de investigados. Presença dos pressupostos para decretação  
da  prisão  temporária,  prevista  no  art.  1o,  incisos  I  e  III,  alínea  l,  da  Lei  n.  
7.960/1989.  Condução  coercitiva  de  alguns  investigados  como  medida  menos  
gravosa,  suficiente  à  tutela  da  eficiência  da  investigação  criminal  no  caso,  
considerando de forma ótima os interesses em jogo, inclusive dos investigados.  
Ordem pública e interesse da investigação criminal. Núcleo familiar devidamente  
identificado  como  instrumento  de  lavagem de  capitais  de  outros  investigados.  
Manifestação  do  órgão  ministerial  no  sentido  da  procedência  parcial  da  
representação  policial,  para  a  condução  coercitiva  de  alguns  envolvidos  e  da  
decretação da prisão preventiva com relação a três investigados. 

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  dos  Procuradores  da 
República  subscritores,  no  regular  desempenho  de  suas  atribuições  institucionais,  vem, 
perante Vossa Excelência, no decorrer do processo indicado em epígrafe, afirmar e ao final 
requerer o seguinte.

Trata-se de medida cautelar penal que tem por finalidade a decretação de prisões 
preventivas em investigação sobre a prática dos crimes de corrupção passiva qualificada, 
corrupção ativa qualificada e lavagem de dinheiro qualificada, previstos nos artigos 317, § 1 o, 
e 333, parágrafo único, ambos do Código Penal e no artigo 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998. No 
caso,  entre  2012  e  2014,  os  então Deputados Federais  Eduardo  Cosentino  da Cunha e 
Henrique Eduardo Lyra Alves solicitaram e efetivamente receberam vantagens indevidas, de 
forma oculta e disfarçada, por meio de doações eleitorais oficiais e não oficiais, em razão da 
atuação  política  e  parlamentar  de  ambos  em  favor  dos  interesses  de  empreiteiras,  que 
ofertaram e de fato pagaram os valores em questão.

Por outro lado, a prestação de contas eleitoral  de Henrique Eduardo Lyra Alves 
referente à campanha ao Governo do Estado do Rio  Grande do Norte em 2014 contém 
indícios  de ilicitude não só  na obtenção de receitas,  por  meio  do repasse de vantagens 
indevidas oriundas de empreiteiras a quem ele e Eduardo Cosentino da Cunha prestaram 
favores, mas também na realização de despesas.  Ao que parece, o sistema eleitoral, no 
caso, foi utilizado como simples instrumento de lavagem de dinheiro. Valores ilícitos 
foram recebidos, disfarçadamente, sob a forma de doações eleitorais oficiais ou não 
oficiais.  Depois,  simularam-se  gastos  com  serviços  de  campanha  para  justificar  a 
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utilização também ilícita e oculta das quantias em provável compra de votos ou até 
mesmo em proveito pessoal.

Nesse contexto, requereu-se inicialmente a custódia cautelar dos dois principais 
investigados no caso, os ex-Deputados Federais Eduardo Cosentino da Cunha e Henrique 
Eduardo Lyra Alves. Agora, a Polícia Federal formula representação no sentido da condução 
coercitiva de diversas pessoas relacionadas à ocultação de valores ilícitos na campanha de 
Henrique Eduardo Lyra Alves ao Governo do Rio Grande do Norte em 2014, a saber: Arturo 
Silveira  Dias  de  Arruda  Câmara,  Carlos  Frederico  Queiroz  Batista  da  Silva,  Erika 
Montenegro Nesi,  Matheus Nesi Queiroz, George Wilde Silva de Oliveira, Jaime Mariz de 
Faria Junior, Raline Maria Costa Bezerra, João Gregório Júnior e José Eurico Alecrim Filho.

Conforme consta da representação da autoridade policial, Arturo Silveira Dias 
de Arruda Câmara, Carlos Frederico Queiroz Batista da Silva, Erika Montenegro Nesi, 
Matheus Nesi Queiroz e Raline Maria Costa Bezerra relacionam-se às empresas que 
atuaram no sentido de  conferir  aparência  de  legalidade,  por  meio  de  prestação  de 
contas eleitorais, à utilização de recursos de origem ilícita na campanha de Henrique 
Eduardo Lyra Alves ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte em 2014.

Arturo Silveira Dias de Arruda Câmara, além de cunhado de Henrique Eduardo 
Lyra  Alves,  é  sócio-administrador  da  ART  &  C  Marketing  Político  Ltda.,  que  recebeu 
consideráveis valores na situação. Carlos Frederico Queiroz Batista da Silva, aliado político 
de Henrique Eduardo Lyra Alves,  e  Erika Montenegro Nesi,  esposa do primeiro,  são os 
proprietários de fato e de direito da Prátika Locação de Equipamentos Eireli, que também 
recebeu significativas quantias, realizando em seguida elevados saques de montantes 
em espécie. Matheus Nesi Queiroz,  filho de Carlos Frederico Queiroz Batista da Silva e 
Erika  Montenegro  Nesi,  é  o  titular  de  direito  da  M  N  Queiroz  Serviços  e  Eventos  ME, 
provavelmente controlada de fato por seu genitor. Os dados bancários obtidos na medida 
cautelar  objeto  do  Processo  n.  0001451-45.2016.4.05.8400  evidenciam  constante 
transferência de valores entre a empresa Prátika Locação de Equipamentos Eireli e a 
empresa  M N  Queiroz  Serviços  e  Eventos  ME,  tendo  sido  constatado  um total  de 
recursos  repassados daquela  para  esta  no  valor  de  R$  2.757.464,00  (dois  milhões, 
setecentos  e  cinquenta  e  sete  mil,  quatrocentos  e  sessenta  e  quatro  reais)  e  da 
segunda  para  a  primeira  no  valor  de  R$  173.400,00  (cento  e  setenta  e  três  mil  e 
quatrocentos reais)  no período dos fatos (Caso Simba 001-MPF-002353-44,  Caderno 
Bancário n. 5, Relatórios Tipo 4 e 5). O Relatório de Inteigência Financeira n. 24259 do 
COAF, ao final, quando trata das “Comunicações de Operações em Espécie”, destaca 
diversos saques de elevadas quantias em dinheiro pela empresa M N Queiroz Serviços 
e Eventos ME, no período eleitoral de 2014, em estratégia semelhante à adotada pela 
Prátika Locação de Equipamentos Eireli.

Há inclusive vinculação entre ambos os grupos de empresários em questão, 
da  ART  &  C  Marketing  Político  Ltda.,  de  um  lado,  e  da  Prátika  Locação  de 
Equipamentos Eireli, de outro. Com efeito, os dados bancários do Processo n. 0001451-
45.2016.4.05.8400 evidenciam uma transferência de R$ 100.000,00 (cem mil reais) de 
Arturo Silveira Dias de Arruda Câmara (conta n. 11861, agência n. 161, Banco Safra) 
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para Carlos Frederico Queiroz Batista da Silva (conta n. 40640, agência n. 2035, Banco 
do Brasil), na data de 16/10/2014, exatamente no período eleitoral   em questão (  Caso   
Simba 001-MPF-002353-44, Caderno Bancário n. 5, Relatório 4  ).   

Raline Maria Costa Bezerra, por sua vez, aparentemente, emprestou sua conta 
bancária para movimentação de valores ilícitos que seriam relativos à prestação de serviços à 
campanha por parte da Paulliart Serviços de Impressão Ltda. Essa empresa, que não está no 
seu nome, caracteriza-se como pessoa jurídica de fachada, sem existência de fato, tendo sido 
constituída em nome de “laranjas”.

José Eurico Alecrim Filho e João Gregório Júnior, consoante informação policial 
constante dos autos,  foram, respectivamente,  o  tesoureiro e o contador da campanha de 
Henrique Eduardo Lyra Alves ao Governo do Rio Grande do Norte em 2014, como evidenciam 
inclusive diversos documentos assinados por eles na prestação de contas eleitoral (mídia de 
fls. 22 do Procedimento Investigatório Criminal n. 1.28.000.001968/2016-92). Por sua vez, a 
empresa Gregório Júnior e Associados S/S Ltda., pertencente ao segundo, consta inclusive 
como prestadora de serviços de contabilidade da campanha, tendo recebido o valor de R$ 
350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para tanto, conforme extrato de prestação de 
contas obtido perante o Tribunal Superior Eleitoral (anexado à cota ministerial apresentada no  
Processo n. 0001430-69.2016.4.05.8400). Todos têm, portanto, relação direta com os fatos  
investigados, especialmente com a utilização de empresas de fachada para justificar gastos 
eleitorais ilícitos, ato característico de lavagem de dinheiro.

O mesmo ocorre em relação a Jaime Mariz de Faria Junior, que teve participação 
imediata no episódio referente ao repasse de propina a Henrique Eduardo Lyra Alves, por  
meio de “caixa dois”, pela empreiteira Odebrecht. Coube a ele reunir-se com executivo da 
empreiteira para detalhar o plano de privatização da Companhia de Água e Esgoto do Rio 
Grande do Norte – CAERN, na qual a Odebrecht tinha interesse, motivando o pagamento dos 
valores ilícitos em questão.

Em relação a essas pessoas, há indícios de que se reuniram, de forma estável e 
permanente, para praticar lavagem de dinheiro nas eleições de 2014, em favor de Henrique 
Eduardo  Lyra  Alves.  Existem  sinais  de  que  praticaram o  delito  de  associação  criminosa 
(antiga  quadrilha  ou  bando),  previsto  no  art.  288  do  Código  de  Processo  Penal.  Para 
assegurar a eficácia da investigação, no caso, seria cabível em tese a decretação de sua 
prisão temporária,  especialmente  para  preservar  os  resultados de diligências  de busca e 
apreensão. Com efeito, estão presentes os pressupostos desse tipo de custódia provisória 
previstos no art. 1o, incisos I e III, alínea l, da Lei n. 7.960/1989.

No entanto, a condução coercitiva apresenta-se como medida menos gravosa do 
que a prisão temporária, além de afigurar-se como providência suficiente à tutela da eficiência 
da  investigação  criminal  no  caso,  considerando  de  forma  ótima  os  interesses  em  jogo,  
inclusive dos investigados. Em razão da aplicação do princípio da proporcionalidade, incidente 
no controle  de  quaisquer  atos  de restrição a  direitos  fundamentais,  mostra-se  adequado, 
necessário e razoável decretar apenas a condução coercitiva na situação.
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Quanto a George Wilde Silva de Oliveira, ex-sócio da Art & C Marketing Político 

Ltda.  que  teria  simulado  empréstimos  a  Arturo  Silveira  Dias  de  Arruda  Câmara,  não  se 
vislumbram, pelo menos por enquanto, elementos suficientes a apontar vinculação uma mais 
próxima dele com os fatos. Por isso, revela-se inapropriada sua condução coercitiva.

DA  NECESSIDADE  DA  DECRETAÇÃO  DA  PRISÃO  PREVENTIVA  DOS 
INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:

I - Carlos Frederico Queiroz Batista da Silva;
II - Erika Montenegro Nesi
III -  Matheus Nesi Queiroz. 

Segundo  se  pode  observar  das  fotos  e  postagem  do  facebook  de  Erika 
Montenegro Nesi, fica evidente a relação íntima travada entre  Carlos Frederico Queiroz 
Batista da Silva, conhecido como Fred Queiroz, sua esposa e filho com Henrique Eduardo 
Lyra  Alves.  Ao longo da linha do tempo,  já  pela  análise  das fotos,  percebe-se a efusiva 
participação  do  casal  Erika Montenegro  Nesi e  Fred  Queiroz  na  campanha  eleitoral  de 
Henrique Eduardo Lyra Alves ao governo em 2014. 
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Será que a essa manifesta dedicação e apoio eleitoral do casal ÉRIKA NESI 
E FRED QUEIROZ tinha como objetivo mero interesse ideológico-partidário? Não é o que se 
verifica nos documentos colacionados pelo COAF e RECEITA FEDERAL. Se não, vejase a 
movimentação  financeira  de  Carlos  Frederico  Queiroz  Batista  da  Silva,  descrito 
RELATÓRIO DA RECEITA FEDERAL abaixo descrita:
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Com  relação  a  sua  esposa,  ÉRIKA  NESI,  impõe-se  colacionar  as 

conclusões da Receita Federal a respeito dela:
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Veja-se  a  evolução  patrimonial  da  empresa  PRÁTIKA  LOCAÇÃO  DE 
EQUIPAMENTOS:
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Percebe-se, pois, que, no ano de 2014, ano da campanha eleitoral de 
Henrique Eduardo Lyra Alves, de forma abrupta e não por mera coincidência, 
CARLOS FREDERICO QUEIROZ,  na qualidade de sócio  da empresa  PRÁTIKA 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, movimentou mais de 9 milhões de reais, sem que 
para tanto comprovasse a realização de efetivo serviço ou produto. Todos esses 
recursos,  formalmente,  teriam sido  arcados  pela  chapa  de  Henrique  Eduardo 
Lyra Alves.   Há indício suficiente de lavagem de capitais a que o grupo formado por 
CARLOS  FREDERICO  QUEIROZ,  sua  esposa  e  filho  praticaram  por  ocasião  da 
campanha eleitoral de Henrique Eduardo Lyra Alves. Logo, ao final da campanha, já 
em  meados  de  2015,  CARLOS  FREDERICO  QUEIROZ  deixou  a  sociedade  da 
empresa, deixando como sócia exclusiva sua esposa, ERIKA MONTENEGRO NESI. 
Por influência de HENRIQUE ALES, CARLOS FREDERICO QUEIROZ foi  nomeado 
secretário de turismo do município de Natal/RN.

Matheus Nesi Queiroz, filho do casal, emprestou seu nome para que seu pai, 
Carlos  Frederico  Queiroz  Batista  da  Silva,  constituísse  a  empresa  M  N  Queiroz 
Serviços de Eventos ME, a qual apresentava relação estreita com a Prátika Locação de 
Equipamentos Eireli, segundo se observa das informações abaixo colacionadas:
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Matheus Nesi Queiroz, com apenas 18 anos, na época dos fatos, movimentou 
durante a campanha eleitoral de Henrique Eduardo Lyra Alves mais de 3 milhões de reais e, 
no ano seguinte, em sua empresa individual, movimentou mais de 2 milhões de reais, apesar  
de o único bem por ele declarado ser avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Evidente a  
participação do jovem prodígio, titular de um bem no valor não superior a 100 mil reais, em 
movimentar em dois anos mais de 5 milhões de reais em suas contas bancárias. A par das 
informações fiscais acima descritas, em relatório de Inteligência Financeira produzido pelo 
COAF, revelam-se indícios suficientes de que Carlos Frederico Queiroz Batista da Silva, Erika 
Montenegro Nesi e Matheus Nesi Queiroz participaram ativamente da ocultação de recursos 
provenientes de ilícitos recebidos por Henrique Eduardo Lyra Alves disfarçadamente, sob 
a  forma de doações eleitorais oficiais  ou não oficiais,  na campanha de 2014.  Seus 
nomes e empresas se  prestaram a simular gastos com serviços de campanha para 
justificar a utilização também ilícita e oculta das quantias em provável compra de votos 
ou até mesmo em proveito pessoal. Importante transcrever o excerto da representação 
da autoridade policial:
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Tais elementos deixam claro que as empresas e os investigados ainda PODEM se 
prestar a servir como instrumento de lavagem de capitais de Henrique Eduardo Lyra Alves, 
uma vez que: a) foi amplamente utilizada na campanha eleitoral de 2014; b) são empresas 
que ainda estão em atividade; c) o vínculo de confiança e amizade entre Carlos Frederico 
Queiroz Batista  da Silva,  Erika  Montenegro  Nesi  e  Matheus Nesi  Queiroz  com  Henrique 
Eduardo  Lyra  Alves  NÃO  cessou,  o  que  torna  iminente  a  possibilidade  de  os 
investigados ainda se prestarem a ocultar  bens do ex-Deputado Federal.  Não resta 
dúvida que a relação entre  eles  se  mantém,  conforme é  possível  observar  nas colunas 
sociais e fotos acima colacionadas. Carlos Frederico Queiroz Batista da Silva exerce função 
de secretário  municipal  de turismo de Natal/RN graças à indicação e apadrinhamento de 
Henrique Eduardo Lyra Alves, que, por sua vez, mantém  Erika Montenegro Nesi como 
colunista do jornal Tribuna do Norte, pertencente à sua família. 

 A plena cessação das atividades de um grupo criminoso organizado e perigoso, 
como o dos ora investigados, depende do encarceramento de seus líderes, para garantia da 
ordem pública, como previsto no art. 312 do Código de Processo Penal. A esse respeito, o 
Supremo Tribunal Federal já decidiu:

PROCESSUAL PENAL.  HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  PREVENTIVA.  GA-
RANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMI-
NAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REI-
TERAÇÃO DELITIVA. 1. Não há ilegalidade no decreto prisional que, diante 
das circunstâncias do caso concreto, aponta a sofisticação e a larga abran-
gência das ações da organização criminosa, supostamente liderada pelo paci-
ente, o que demonstra a sua periculosidade. 2. A jurisprudência desta Corte 
possui entendimento no sentido de que “a existência de organização crimi-
nosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de 
seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo funda-
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mentação  cautelar  idônea  e  suficiente  para  a  prisão  preventiva” (HC 
95.024/SP, 1ª T., Min. Cármen Lúcia, DJe de 20.02.2009). Precedentes. 3. Or-
dem denegada.  (STF, Segunda Turma, HC n. 108049, Rel.  Min.  Teori Za-
vascki, j. 19.03.2013, v.u., DJE de 03.04.2013)

Cumpre, por outro lado, garantir a higidez da instrução criminal e da ordem pública. 
Isso porque, estando os três soltos, nada os impede de voltarem a contribuir com o esquema 
de lavagem de recursos obtidos ilegalmente por parte de Henrique Eduardo Lyra Alves, nem 
muito menos, que possam a atrapalhar a investigação criminal que se inicia, seja dilapidando 
os recursos obtidos como produto de crime anterior, seja os pulverizando nas infinitas formas 
de  ocultação  de  ativos.  Por  fim,  não  se  caracterizam suficientes  quaisquer  das  medidas 
cautelares  alternativas  à  prisão  preventiva,  previstas  no  art.  319 do  Código  de Processo 
Penal, para debelar os riscos à ordem pública e à instrução criminal verificados no caso. 

Revela-se  necessário,  pois,  decretar  a  prisão  preventiva  de  Carlos  Frederico 
Queiroz Batista da Silva, Erika Montenegro Nesi e Matheus Nesi Queiroz. Especialmente em 
casos como o dos autos, referentes a grandes, complexos, duradouros e institucionalmente 
entranhados esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro que envolvem, além de diversas 
outras pessoas, um número considerável de agentes públicos e políticos – muitos dos quais,  
inclusive, ainda ocupam postos de comando na estrutura de poder do Estado brasileiro – a  
custódia  cautelar  exsurge  como  essencial  instrumento  inibitório  da  continuidade  ou  da 
repetição  das  graves  práticas  ilícitas  constatadas,  além  de  ferramenta  assecuratória  da 
eficácia da lei penal.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer o seguinte: 

a) o indeferimento do pedido de condução coercitiva, formulado pela autoridade 
policial, em relação a George Wilde Silva de Oliveira;

b) o  deferimento do pedido de condução coercitiva, formulado pela autoridade 
policial, em relação a Arturo Silveira Dias de Arruda Câmara, Raline Maria Costa 
Bezerra, José Eurico Alecrim Filho, João Gregório Júnior e Jaime Mariz de Faria 
Junior;

c)  a decretação da  prisão preventiva de Carlos Frederico Queiroz Batista da 
Silva,  Erika  Montenegro  Nesi e  Matheus  Nesi  Queiroz  com  a  expedição  dos 
correspondentes  mandados,  a  serem cumpridos,  com a máxima discrição,  pela 
Polícia Federal;

d) caso  não  seja  decretada  a  prisão  preventiva  requerida  no  item  anterior,  o 
deferimento,  pelo  menos,  do  pedido  de  condução  coercitiva,  formulado  pela 
autoridade policial, em relação a Carlos Frederico Queiroz Batista da Silva, Erika 
Montenegro Nesi e Matheus Nesi Queiroz;
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e)  que seja desde logo decretado o levantamento do sigilo dos autos, depois do 
cumprimento das medidas ora pleiteadas.

Natal, Rio Grande do Norte, 02 de junho de 2017.

FERNANDO ROCHA DE ANDRADE
Procurador da República

RODRIGO TELLES DE SOUZA
Procurador da República
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