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GLEISI HELENA HOFFMAN, brasileira, casada, no exercício do 

mandato de Senadora da República (PT/PR), portadora do RG nº. xxxxxxxx e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. xxxxxxxx, com endereço funcional na Esplanada dos 

Ministérios, Praça dos Três Poderes, Senado Federal, Ala Teotônio Vilela, 

Gabinete 04; 

LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA, brasileiro, casado, exercício do 

mandato de Deputado Federal (PT/SP), brasileiro, casado, portador do RG nº. 

xxxxxxxx e inscrito no CPF/MF sob o nº. xxxxxxxx, endereço eletrônico 

dep.pauloteixeira@camara.leg.br, com endereço funcional na Esplanada dos 

Ministérios, Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, anexo III, gabinete 

281, CEP 70160-900; 

 



ARLINDO CHINAGLIA JÚNIOR, brasileiro, casado, médico, portador 

da CI nº. xxxxxxxx – SSP/SP e CPF nº. xxxxxxxx, com endereço no gabinete Ala A, 

Ed. Principal, Anexo I, Câmara dos Deputados, e endereço eletrônico 

dep.arlindochinaglia@camara.leg.br; 

ENIO JOSÉ VERRI, brasileiro, casado, atualmente no exercício do 

mandato de Deputado Federal – PT/RS, portador RG n° xxxxxxxx – SSP/PR e 

inscrito no CPF n° xxxxxxxx, com domicílio Praça dos Três Poderes, Câmara dos 

Deputados, Anexo IV, gabinete X, Brasília – DF; 

HUMBERTO SÉRGIO COSTA LIMA, brasileiro, divorciado, Senador da 

República (PT/PE), portador da carteira de identidade RG nº xxxxxxxx, inscrito no 

CPF/MF xxxxxxxx, com endereço funcional na Esplanada dos Ministérios, Praça 

dos Três Poderes, Senado Federal, Anexo II, Bloco A,  Ala Teotônio Vilela,  

Gabinete 25, CEP 70.165-900, Brasília, DF; 

CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI, brasileiro, casado, economista, 

portador da CI nº xxxxxxxx - SSP/SP e CPF nº xxxxxxxx, no exercício do mandato 

de Deputado Federal pelo PT/SP, com endereço no Anexo IV – Gabinete 808 – 

Brasília (DF); 

RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO, brasileiro, jornalista, portador da CI 

nº xxxxxxxx e CPF nº xxxxxxxx, Deputado Federal eleito pelo PT/SP, com 

endereço na Praça dos Três Poderes – liderança do Partido dos Trabalhadores, 

anexo I, Brasília, DF; 

 

vêm, respeitosamente, à presença de suas Senhorias, apresentar 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, nos termos do art. 5º, XXXIV, a, (direito de petição) 



art. 129, I e III (competência para promover ação penal pública, inquérito civil e 

ação civil pública em defesa dos interesses difusos e coletivos), da Constituição 

Federal, pelas razões de fatos e direito a seguir expostas: 

1. Os requerentes são parlamentares em exercício da liderança do 

Partido dos Trabalhadores no Senado Federal e na Câmara dos Deputados no 

período de recesso do Congresso Nacional e estão se valendo desse instrumento, 

em caráter de urgência, por conta da gravidade de fatos noticiados pela 

imprensa e que potencialmente implicam em lesão grave ao erário ou, até 

mesmo, a bens jurídicos de natureza penal. 

 

2. Desde 6 de dezembro de 2018 o país observa a ausência de respostas 

em relação aos possíveis ilícitos civis e criminais que podem envolver a 

movimentação atípica detectada pelo COAF, do sr. Fabrício Queiróz. 

 

3. Como se sabe, a partir de publicação do jornal O Estado de São Paulo: 

 “Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

(Coaf) apontou movimentação atípica de R$ 1,2 milhão em uma conta 

no nome de um ex-assessor do deputado estadual e senador eleito 

Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) – filho mais velho do presidente eleito Jair 

Bolsonaro – entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017.”1 

 

4. Segundo revelado pela reportagem as movimentações de Queiroz 

foram objeto de comunicado ao Coaf pois eram incompatívies com o patrimônio, 

                                                
1 Disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/coaf-relata-conta-de-ex-assessor-de-flavio-

bolsonaro/ acesso 14.01.2019. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/coaf-conselho-de-controle-de-atividades-financeiras
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coaf-conselho-de-controle-de-atividades-financeiras
https://tudo-sobre.estadao.com.br/flavio-bolsonaro
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/coaf-relata-conta-de-ex-assessor-de-flavio-bolsonaro/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/coaf-relata-conta-de-ex-assessor-de-flavio-bolsonaro/


a atividade econômica ou ocupação profissional e a capacidade financeira do ex-

assessor parlmamentar. 

 

5. As informações da reportagem ainda apontavam que dentre as 

movimentações havia transação com a Sra  primeira-dama, Michelle Bolsonaro: 

Uma das transações na conta de Queiroz citadas no relatório do Coaf é 

um cheque de R$ 24 mil destinado à futura primeira-dama Michelle 

Bolsonaro. A compensação do cheque em favor da mulher do 

presidente eleito Jair Bolsonaro aparece na lista sobre valores pagos 

pelo PM. 

 

“Dentre eles constam como favorecidos a ex-secretária parlamentar e 

atual esposa de pessoa com foro por prerrogativa de função – Michelle 

de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, no valor de R$ 24 mil”, diz o 

documento do Coaf. 

 

Ao longo de um ano, o órgão também encontrou cerca de R$ 320 mil 

em saque na conta mantida pelo motorista do filho de Bolsonaro. Desse 

total, R$ 159 mil foi sacado numa agência bancária no prédio da Alerj, 

no centro do Rio. Também chamou a atenção dos investigadores as 

transações realizadas entre Queiroz e outros funcionários da 

Assembleia. O documento lista todas as movimentações e seus 

destinatários ou remetentes. 

 

Os técnicos do órgão também receberam informações sobre transações 

consideradas pelo órgão como suspeitas após janeiro de 2017. Segundo 

o Coaf, entre fevereiro e abril do ano passado, o banco comunicou 



sobre 10 transações “fracionadas” no valor total de R$ 49 mil que 

poderia configurar uma “possível tentativa de burla aos controles”. 

 

“A conta teria apresentado aparente fracionamento nos saques em 

espécie, cujos valores estão diluídos abaixo do limite diário. Foi 

considerado fator essencial para a comunicação pela possibilidade de 

ocultação de origem/destino dos portadores”, afirma o relatório do 

Coaf.2 

 

6. Em 14 de dezembro de 2018, em desdobramento dos fatos revelados 

pela reportagem supra-citada, o  jornal Folha de São Paulo revelou que a sra. 

Nathalia Queiroz, que também faz parte do relatório do Coaf supracitado, além 

de filha de Fabrício Queiroz e assessora parlamentar do Sr. Jair Messias 

Bolsonaro, exerce a profissão de personal trainer, apresentando diversas 

postagens em redes sociais sobre esta atividade profissional. 

 

7. Segundo a reportagem a Sra Nathalia Queiroz fez diversas 

postagens, inclusive com celebridades artísticas, exaltando sua atividade como 

personal trainer, nas datas em que trabalhava como assessora parlamentar do 

Sr. Jair Messias Bolsonaro: 

 

 

Nathalia aparece em relatório do Coaf (Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras) que identificou movimentações financeiras 

                                                
2  Disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/coaf-relata-conta-de-ex-assessor-de-flavio-

bolsonaro/ acesso 14.01.2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/12/coaf-aponta-movimentacao-atipica-de-ex-assessor-de-flavio-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/12/coaf-aponta-movimentacao-atipica-de-ex-assessor-de-flavio-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/12/coaf-aponta-movimentacao-atipica-de-ex-assessor-de-flavio-bolsonaro.shtml
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/coaf-relata-conta-de-ex-assessor-de-flavio-bolsonaro/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/coaf-relata-conta-de-ex-assessor-de-flavio-bolsonaro/


atípicas do policial militar Fabrício Queiroz, seu pai e ex-assessor do 

senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). (...) 

Ela foi nomeada secretária parlamentar de Jair Bolsonaro em dezembro 

de 2016 e exonerada em outubro de 2018, mesmo mês em que seu pai 

deixou o gabinete de Flávio, na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de 

Janeiro).  

 

Nathalia também trabalhou como assessora do filho do presidente 

eleito. Em 2007, aos 18 anos, começou a atuar na vice-liderança do PP, 

de Flávio, onde ficou até fevereiro de 2011. De agosto do mesmo ano 

até dezembro de 2016, esteve lotada em seu gabinete. 

 

Residente no Rio de Janeiro, as redes sociais de Nathalia giravam em 

torno de sua atuação como professora de educação física —nas 

academias cariocas e na praia. Havia registros, inclusive, de aulas com 

famosos, como os atores Bruno Gagliasso, Bruna Marquezine e 

Giovanna Lancellotti. 

 

Em foto com Marquezine, vestindo uniforme com os dizeres "personal 

trainer", escreveu: "Treino intenso e ainda termina com esse sorrisão!". 

Em sua biografia no Instagram, Nathalia identificava-se como ariana, 

carioca, determinada, educadora física e certificada em 

eletroestimulação (procedimento em que os músculos são contraídos e 

relaxados por meio de um aparelho). 

 

"Parabéns a todos nós, professores de educação física. Orgulho de ser 

PROFESSORA!", escreveu em uma publicação. 

 



As datas das fotos coincidem com o período em que esteve lotada em 

ambos os gabinetes. Em setembro, Nathalia recebeu uma remuneração 

bruta de cerca de R$ 10 mil, como secretária parlamentar de Jair 

Bolsonaro. 

 

Os secretários podem trabalhar em Brasília ou no estado de 

representação do deputado, contanto que cumpram a carga horária de 

40 h semanais. A frequência é atestada pelo próprio parlamentar.3 

 

8. Surpreendentemente, neste último dia 14 de janeiro foi revelado em 

reportagem da Rádio CBN que o gabinete do sr. Jair Messias Bolsonaro atestou 

que a Sra. Nathalia Queiroz cumpriu presença  em suas atividades parlamentares 

sem possuir nenhuma falta injustificada. 

 

9. As informações da reportagem foram obtidas por fonte oficial, em 

atendimento a um pedido formal dirigido à Câmara dos Deputados: 

 

 

Gabinete de Bolsonaro atestou frequência de 40 horas semanais de 

ex-assessora que era personal trainer em outro estado 

Registros da Câmara dos Deputados obtidos pela CBN mostram que 

Nathalia Queiroz não teve nenhuma falta sem justificativa e nem tirou 

licença durante os quase dois anos em que trabalhou para Jair 

Bolsonaro em Brasília. Nathalia é filha de Fabrício Queiroz, ex-assessor 

de Flávio Bolsonaro, citado mencionado em um relatório do Coaf. 

                                                
3 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/12/ex-secretaria-parlamentar-de-jair-bolsonaro-atuava-

como-personal-trainer-no-rio.shtml acesso 14.01.2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/12/ex-secretaria-parlamentar-de-jair-bolsonaro-atuava-como-personal-trainer-no-rio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/12/ex-secretaria-parlamentar-de-jair-bolsonaro-atuava-como-personal-trainer-no-rio.shtml


POR RODRIGO SERPA 

 

Apesar de Nathalia Queiroz trabalhar como personal trainer em horário 

comercial, o gabinete de Jair Bolsonaro na Câmara atestou que ela 

cumpriu 40 horas semanais, oito horas por dia, durante os quase dois 

anos em que trabalhou para o então deputado, hoje presidente da 

República. Em resposta a um pedido da CBN enviado em dezembro via 

lei de acesso à informação, a Câmara respondeu agora que a presença 

de Nathalia Queiroz foi atestada, mês a mês. Ela não tem nenhuma falta 

injustificada e nem tirou licença. 

 

Por lei ela tinha que cumprir 40 horas por semana. Não 

necessariamente em Brasília, mas em atividades que tinham a ver com 

o mandato de Bolsonaro. E pelos registros da Câmara, isso foi feito. 

(...) 

O controle da frequência deve ser feito mensalmente, por meio 

eletrônico, pelo próprio parlamentar, mas a função pode ser repassada 

a um assessor. Quando foi questionado sobre a frequência de Nathalia 

Queiroz, no fim do ano passado, Bolsonaro disse que a pergunta deveria 

ser feita ao chefe de gabinete. 

Na época, várias reportagens mostraram que Nathalia atua como 

profissional de educação de física, atendendo clientes no Rio de Janeiro  

 

em horário comercial, quando era secretária parlamentar de Jair 

Bolsonaro. Havia fotos e vídeos nas redes sociais de Nathalia em praias 

e academias com alunos, incluindo celebridades. Mas após a 

repercussão, ela apagou o perfil no Instagram. 

Como assessora de Jair Bolsonaro, Nathalia recebia cerca de R$ 10 mil 

por mês, além dos benefícios. 



(...) 

Nathalia Queiroz é mencionada pelo Coaf no relatório que identificou 

movimentações suspeitas em nome do pai dela, Fabricio Queiroz, no 

valor de R$ 1,2 milhão. Fabrício foi assessor do então deputado 

estadual Flávio Bolsonaro, e Nathalia teria repassado R$ 84 mil ao pai, 

que movimentava dinheiro de outros assessores e depositou um 

cheque de R$ 24 mil na conta da primeira dama Michelle Bolsonaro.4 

  

10. Os fatos apontam para indícios de lesão ao erário, sobretudo, se não 

comprovada a efetiva prestação de serviços por parte da Sra. Nathalia Queiroz, 

o que ainda pode revelar envolvimento em condutas ainda mais graves, afinal, 

há movimentações suspeitas, com as quais também está envolvida, que 

envolvem amigo pessoal do atual Presidente da República, filha desse amigo 

pessoal e contratada para prestar serviços para o então deputado e atual 

Presidente da República, e assessor parlamentar de um Senador eleito e filho do 

atual Presidente da República. 

 

11. Sob essa perspectiva, é competência do Ministério Público Federal 

atuar no sentido de esclarecer os fatos que podem se adequar a fatos tipificados 

em nossa legislação penal, entre eles, sem prejuízo de outros assim avaliados por 

este órgão: 

Código Penal 

Inserção de dados falsos em sistema de informações (Incluído pela Lei 

nº 9.983, de 2000) 

                                                
4 https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/238772/gabinete-de-bolsonaro-atestou-frequencia-de-40-hor.htm  

https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/238772/gabinete-de-bolsonaro-atestou-frequencia-de-40-hor.htm


 

Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de 

dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos 

sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública 

com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para 

causar dano: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)) 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

Corrupção passiva 

 Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em 

razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa 

 

Abandono de função 

Art. 323 - Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei: 

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa. 

§ 1º - Se do fato resulta prejuízo público: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

 

Lei 12.850, de 2013 

Art. 2º  Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por 

interposta pessoa, organização criminosa: 

 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das 

penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. 

 



12. Com efeito, inafastável a necessidade de que a apuração se estenda 

em relação a condutas praticadas por todos os citados na descrição de fatos 

constante dessa peça, bem como, de demais envolvidos revelados pelo devido 

processo investigatório. 

13. Ante o exposto, e considerando a gravidade dos fatos relatados e 

amplamente noticiados nos veículos de comunicação,  requeremos a tomada das 

providências necessárias a fim de apurar ilicitudes e a lesão a bens juridicamente 

protegidos, no mais escorreito exercício das competências atribuídas a este r. 

órgão pela Constituição Federal. 

 

Termos em que,  

Pede Deferimento.  

Brasília, 14 de janeiro de 2019. 
 

 
GLEISI HELENA HOFFMANN 

 

 
CARLOS ZARATTINI 

 
Senadora da República – PT/PR 

 
Deputado Federal PT/SP 

 
 

HUMBERTO COSTA 
 

PAULO TEIXEIRA 

Senador da República – PT/PE 
 

Deputado Fderal – PT/SP 

 

ENIO VERRI ARLINDO CHINAGLIA 
Deputado Federal – PT/RS Deputado Federal – PT/SP 

 

 

RUI FALCÃO 

Deputado Federal – PT/SP  


