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Autos da Representação nº PGR-00681914/2018 - ADITAMENTO 
 
 
 
 
 
PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA, Deputado Federal pelo PT/RS já 

qualificado nos autos em destaque, e HENRIQUE FONTANA JUNIOR, brasileiro, 
médico, portador da CI nº 7.012.558.495 – SSP/RS e CPF nº 334.105.180-53, 
atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/RS, com 
domicílio na Câmara dos Deputados – Gabinete 256 – Anexo IV – Brasília – DF, 
vêm à presença de V. Exa. promover o ADITAMENTO da Representação, no 
sentido de que as investigações suscitadas contemplem também as pessoas de 
MÁRCIA AGUIAR, NATHÁLIA AGUIAR e EVELYN AGUIAR, respectivamente esposa 
e filhas do terceiro representado na peça supracitada, consoante fatos e 
fundamentos adiante delineados. 

 
Com efeito, nos autos da PGR-00681914/2018, protocolada nesse 

órgão em 06.12.18, o Representante submeteu ao descortino desse Ministério 
Público Federal os seguintes fatos que revelam, em tese, a prática de graves 
crimes contra o erário do Estado do Rio de Janeiro e quiçá da União: 
 

I - DOS FATOS: 
 

Com efeito, o jornal o Estado de São Paulo na data de hoje 
(06.12.18), traz à baila a informação de que o principal Assessor do atual 
Deputado Estadual Flávio Bolsonaro (RJ) e futuro Senador da República, ora 
terceiro Representado, movimentou, no período de 1 (um) ano (entre janeiro 
de 2016 e janeiro de 2017), recursos da ordem de R$ 1.200.000,00 (Um 
milhão e duzentos mil reais), rendimentos estes incompatíveis com o seu 
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vínculo funcional estadual (policial militar) e com a assessoria prestada ao 
Deputado primeira representado no período. 

 
Segundo noticia a reportagem, além da vultosa quantia que 

transitou pela conta do terceiro Representado, houve também 
movimentações em espécie, na ordem de 320.000,00 (trezentos e vinte mil 
reais), bem como saques feitos diretamente na agência, entre os quais um no 
valor de R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais). 

 
Afirma ainda o trabalho jornalístico, que uma das 

beneficiárias dos recursos movimentados pelo terceiro Representado, teria 
sido a segunda Representada, destinatária de um cheque no valor de R$ 
24.000,00 (vinte e quatro mil reais), indicando, em tese, que recursos 
originários da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro estariam 
subsidiando despesas particulares da segunda Representada e/ou da família 
Bolsonaro. 

 
Toda a movimentação financeira atípica e incompatível com 

os valores percebidos pelo terceiro representado como servidor público e 
assessor do primeiro Representado, foram identificadas pelo Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras – Coaf, cuja função institucional é 
exatamente a de monitorar transações da espécie, que podem representar 
tentativas de ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro e outros ilícitos 
contra a Administração Pública e o Estado Brasileiro. 

 
Cobra relevo destacar o seguinte trecho da publicação: as 

autoridades consideram os saques suspeitos porque eles podem ser 
utilizados como método para dificultar o rastreio do destino dos recursos. 
Além disso, pela análise do banco, Fabrício costuma movimentar recursos 
pessoais em outro tipo de transação que não o saque. (Destacou-se). 

 
Conquanto a matéria adiante que as descobertas se deram 

no bojo de uma investigação em curso desse Ministério Público Federal, os 
fatos apresentados indicam que a apuração deve incluir, ou como partícipe 
ou como beneficiário de possíveis ilícitos contra a Administração Pública, o 
primeiro e a segunda Representada, de modo que eventuais ações ilícitas 
sejam aclaradas de modo aprofundado. 

 
Ademais, é importante verificar se tais movimentações 

financeiras, inclusive da segunda representada beneficiária foram declaradas 
ao fisco brasileiro, havendo, quando for o caso, o correspondente pagamento 
dos tributos devidos. 

 
Veja Senhora Procuradora-Geral, que os fatos noticiados são 

graves e merecem uma investigação aprofundada, dentro da mesma linha de 
rigor com que o Ministério Público Federal tem se pautado em suas 
apurações em face de condutas e/ou suspeitas da espécie. 

 
Na oportunidade foram postuladas algumas medidas com vistas ao 

aprofundamento das investigações e, se for o caso, punição dos faltosos. 
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Ocorre que novas informações apuradas pelos competentes órgãos 

de imprensa, indicam que outros parentes diretos (esposa e filhas) do terceiro 
Representado (Fabrício Queiróz) podem, em tese, ter participado de ilícitos 
penais, financeiros e tributários ou até mesmo sido beneficiados pelos eventuais 
crimes perpetrados. 

 
Preocupa tal “organização familiar” movimentando recursos de tal 

monta que chamaram a atenção do COAF, porém cuja procedência se 
desconhece, contudo, é, evidentemente superior à renda mensal do terceiro 
representado. 

 
Nesse sentido, o site G11 (doc. 1) noticiou hoje que o COAF 

identificou também movimentações atípicas nas contas duas filhas do terceiro 
representado, Nathália Melo de Queiroz e Evelyn Melo de Queiroz. Trabalhando 
há mais de 10 anos com a família Bolsonaro, ele gozava de um tratamento 
muito especial, já que toda a sua família usufruía de cargos nos gabinetes de Jair 
e Flavio Bolsonaro. 

 
Nesse sentido, a vertente Representação, reafirmando tudo quanto 

já delineado nos autos ao norte destacado, tem o objeto de requerer desse 
diligente órgão ministerial, que os procedimentos de investigação suscitados 
contemplem também, como sindicados, as pessoas agora indicadas. 

 
É de se notar, ainda, que o terceiro Representado, sua esposa e 

filhas, até onde se sabe, foram exonerados dos cargos em comissão pouco dias 
antes da realização do 2º turno das eleições e pouco tempo antes da 
deflagração da “Operação Furna da Onça”, realizada pela Polícia Federal no bojo 
de uma investigação de pagamento de vantagens a parlamentares estaduais 
fluminenses. 

 
Tais exonerações podem, em tese, terem sido realizadas com o 

objetivo de afastar operadores e beneficiários de esquemas criminosos, 
vinculados tanto ao deputado estadual primeiro Representado, como ao atual 
deputado federal Jair Bolsonaro, candidato eleito para o cargo de Presidente da 
República, de modo que tais realidades não surgissem durante o período 

                                                 
1 Disponível em : https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/12/07/relatorio-do-coaf-cita-servidora-de-

jair-bolsonaro-e-filha-de-ex-motorista-de-flavio-bolsonaro.ghtml, acesso em 07 de dezembro de 2018. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/12/07/relatorio-do-coaf-cita-servidora-de-jair-bolsonaro-e-filha-de-ex-motorista-de-flavio-bolsonaro.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/12/07/relatorio-do-coaf-cita-servidora-de-jair-bolsonaro-e-filha-de-ex-motorista-de-flavio-bolsonaro.ghtml


 

 

 

 4 

eleitoral ou que a operação policial realizada não o alcançasse (primeiro 
Representado Flávio Bolsonaro). 

 
As relações financeiras entre os membros da “organização familiar 

Bolsonaro Queiróz”, inclusive, com transferência de recursos para a esposa do 
Presidente eleito, Michele Bolsonaro e, a movimentação de valores entre as 
respectivas contas, exige, não menos do que a quebra do sigilo bancário, fiscal e 
telefônico de todos os envolvidos. 

 
Todas essas investigações, cujos meandros vêm sendo 

descortinadas pela imprensa nacional, devem ser objeto de minuciosa apuração 
desse Ministério Público, para que possíveis ilícitos, de quaisquer dos 
representados, sejam legalmente revelados para a sociedade e os responsáveis 
devidamente punidos.  
 

Afinal se o próprio Coaf fala em “operações bancárias suspeitas” 
realizadas por funcionários dos gabinetes do presidente eleito e, de seu filho, 
deputado estadual pelo Rio de Janeiro e, agora, eleito Senador, o único caminho 
possível é o imediato esclarecimento dos fatos. 

 
     

II – Do Pedido. 
 
 Face ao exposto requer-se que: 
 
a) Na abertura de procedimento de investigação, com vistas a apurar a 

participação dos primeiros representados em possíveis ilícitos 
criminais e administrativos, sejam incluídas as pessoas de MÁRCIA 
AGUIAR, NATHÁLIA AGUIAR E EVELYN AGUIAR. 

 
b) Na instauração de procedimentos civis e administrativos, com vistas a 

analisar possível prática de Improbidade Administrativa dos primeiros 
representados, sejam incluídas as pessoas de MÁRCIA AGUIAR, 
NATHÁLIA AGUIAR E EVELYN AGUIAR; 

 

c) Na solicitação de acionamento da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, com o objetivo de verificar se a segunda representada declarou 
ao fisco o recebimento dos valores indicados nas denúncias (R$ 
24.000,00), sejam incluídas, tendo em vista os valores que 
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movimentaram, as pessoas de MÁRCIA AGUIAR, NATHÁLIA AGUIAR E 
EVELYN AGUIAR. 

 

d) Seja determinada a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico de 
todos os representados, inclusive aquelas indicadas no presente 
aditamento.  

 
 
 

Termos em que 
Pede e espera deferimento. 

 
Brasília (DF), 07 de dezembro de 2018 

 
 
 
 

Paulo Pimenta 
Deputado Federal – PT/RS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Senhora Raquel Dodge 
Ministério Público Federal 
Procuradora-Geral da República. 
SAF Sul Quadra 4 Conjunto C – 70050-900.  
Brasília (DF). 


