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CONCLUSÃO
Aos 28 dias do mês de agosto de 2017, faço estes autos conclusos ao Juiz de Direito Franklin Vieira dos 
Santos. Eu, _________ Rosimar Oliveira Melocra - Escrivã(o) Judicial, escrevi conclusos.

Vara: 3ª Vara Criminal
Processo: 0005032-66.2011.8.22.0501
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: José Carlos de Oliveira; João Batista dos Santos; José Joaquim dos 
Santos; José Amauri dos Santos; Ivan Bezerra da Silva; Emerson Lima Santos; 
Marcos Oliveira de Matos; Antônio Sobrinho de Oliveira;

Vistos. 

Trata-se de Ação Penal Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Rondônia em 
face de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA DOS SANTOS, JOSÉ JOAQUIM 
DOS SANTOS, JOSÉ AMAURI DOS SANTOS, IVAN BEZERRA DA SILVA, EMERSON 
LIMA SANTOS, MARCOS OLIVEIRA DE MATOS, ANTÔNIO SOBRINHO DE OLIVEIRA, 
RONILTON RODRIGUES REIS, FÁBIO DE OLIVEIRA POLESKI, OSNI DE SOUZA, 
DEUSDETE ANTÔNIO ALVES, ELLEN RUTH CANTANHEDE SALLES ROSA, 
FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA, FRANCISCO IZIDRO DOS SANTOS, RADILMA 
ARAÚJO DOS SANTOS, EDISON GAZONI, IVANILDE DA SILVA LAUREANO e ÂNGELA 
MARIA FERREIRA XAVIER DE SOUSA,  todos qualificados na inicial.

Sustenta a inicial que os acusados praticaram crimes de peculato, formação de quadrilha e 
lavagem de dinheiro, requerendo o concurso material de crimes (art. 69 do CP), àqueles 
que foram denunciados em diversos tipos penais. 

Segundo se apresentou na denúncia, com base em notícias divulgadas pela Rede Globo de 
Televisão, iniciadas com gravações realizadas pelo então Governador do Estado, houve 
várias investigações realizadas pela Polícia Federal chegando-se a vários ilícitos praticados 
no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia - ALE/RO. Dentre as 
irregularidades apontadas, apuraram-se irregularidades na contratação de servidores 
comissionados no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Sustenta a inicial que os acusados estariam envolvidos em atos delitivos, praticados por 
uma organização criminosa liderada pelo então Presidente da Casa de Leis JOSÉ CARLOS 
DE OLIVEIRA, mais conhecido como CARLÃO, sendo que esta organização atuava nas 
dependências da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE-RO). 

Em resumo, os atos delituosos a que se referem a presente ação, consistiam no desvio de 
vencimentos, que teriam se iniciado a partir de Fev/2003, de servidores comissionados, com 
manobras fraudulentas na folha oficial de pagamento.

Segundo consta na denúncia, as fraudes na folha de pagamento dos servidores 
comissionados eram realizadas através de contratação simulada de “servidores fantasmas”, 
que tinham seus vencimentos repassados para os Deputados, além de realizarem 
empréstimos em nome os supostos servidores, que acabavam por ser pagos pela ALE-RO 
em razão da consignação em folha.
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Ainda, os ditos servidores tinham seus salários aumentados por meio de manobras 
fraudulentas, e eram apresentados falsos contracheques de meses anteriores aos 
empréstimos, as vezes até de períodos em que o “servidor” sequer figurava na folha de 
pagamentos da ALE, para que pudessem contrair os empréstimos bancários consignados.

Referente aos servidores comissionados que efetivamente trabalhavam na Casa de Leis, 
estes o faziam apenas no interesse eleitoreiro dos parlamentares, ou seja, não prestavam 
serviços com finalidade pública. 

A denúncia foi oferecida originalmente perante o e. TJ/RO e seguiu o procedimento previsto 
na Lei nº 8.038/90, tendo em vista que o denunciado JOSÉ AMAURI era Deputado Estadual 
e nessa condição possuía foro privilegiado. 

No entanto, no pleito de 2010, JOSÉ AMAURI não foi reeleito, razão pela qual o feito foi 
distribuído para este juízo, onde a denúncia foi recebida em 12.07.2011.

Com exceção de FÁBIO e OSNI que não foram pessoalmente localizados, os demais 
denunciados foram devidamente citados e apresentaram suas respostas à acusação. 

FÁBIO e OSNI foram citados por edital e por decisão de fls. 362 o feito foi suspenso em 
relação a eles, nos termos do artigo 366 do CPP e o feito encontra-se aguardando a prisão 
com relação a estes.

A punibilidade de EDISON GAZONI foi extinta por sua morte.

As respostas dos acusados foram analisadas, conforme decisão de fls. 370/372. Rejeitadas 
as preliminares apresentadas foi designada audiência de instrução e julgamento. 

Na instrução que se seguiu foram ouvidas trinta e cinco testemunhas arroladas pela 
acusação, vinte e três testemunhas arroladas pelas defesas e os acusados JOSÉ CARLOS, 
JOSÉ JOAQUIM, ANTÔNIO SOBRINHO, MARCOS OLIVEIRA, ÂNGELA MARIA, IVAN 
BEZERRA, EMERSON LIMA, ELLEN RUTH, RONILTON REIS, FRANCISCO LEUDO, 
EDISON GAZONI, IVANILDE DA SILVA, JOÃO BATISTA, JOSÉ AMAURI, DEUSDETE 
ANTÔNIO ALVES, FRANCISCO IZIDRO DOS SANTOS e RADILMA ARAÚJO DOS 
SANTOS, foram interrogados. 

Encerrada a instrução criminal, foi determinada a abertura vistas dos autos as partes para 
apresentação de alegações finais.

As alegações finais vieram nos seguintes termos.

Em sua manifestação o Ministério Público requereu seja julgada integralmente procedente a 
ação penal, impondo-se severas punições aos acusados. 

A defesa de JOSÉ CARLOS (fls. 1.723/1.750) sustentou a absolvição por falta de provas, 
afirmando também que existe conexão deste feito com outro em curso na 2ª Vara Criminal. 
Trouxe preliminares já apreciadas anteriormente.

A defesa de MARCOS OLIVEIRA (fls. 1.753/1.765) sustenta a necessidade de crime 
anterior para caracterização do crime de lavagem de dinheiro. Argumenta a irretroatividade 
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da Lei n. 12.863/2012, devendo ser apreciado o feito em conformidade com a Lei n. 
9.613/1998, devendo ser extinta a punibilidade pela abolitio criminis. Afirma que agir em 
obediência hierárquica dos deputados, não obtendo nenhuma vantagem. Traz alegação de 
que agiu em erro de proibição, pois não conhecia a irregularidade no procedimento. 
Sustenta que contribuiu com o esclarecimento dos fatos merecendo os benefícios 
correspondentes. Ao final, pleiteou a absolvição, pela extinção da punibilidade, pela falta de 
provas, pela exclusão da pena. Em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo, 
convertendo-se em pena restritiva.

A defesa de RONILTON RODRIGUES (fls. 1.770/1.791) sustenta a absolvição com base no 
CPP, art. 396, incisos IV, VI e VII. Apresenta preliminares processuais por fatos 
pretensamente ocorridos antes do recebimento da denúncia. No mérito, sustenta que não 
se demonstrou o elemento subjetivo do crime de peculato, pois o acusado não tinha poder 
de mando e nem posse de qualquer valor. 

A defesa de LEUDO BURITI (fls. 1.792/1.805) sustenta a absolvição com base no CPP, art. 
396, incisos IV, VI e VII. Sobre o peculato, afirma que a manutenção da servidora Adleide 
objetivava dar sequência a sua atividade parlamentar, não pretendendo voluntariamente 
desviar valores. O servidor Nadalb não era “fantasma”. Ele efetivamente era cedido para ser 
motorista do acusado. No crime de formação de quadrilha sustenta que a prova 
testemunhal demonstrou não ter conhecimento de participação do acusado na empreitada 
tida como criminosa. Alternativamente, sustenta a participação de menor importância, pois 
não deu causa aos supostos desvios e nem lhe cabia tarefa preponderante. Em caso de 
condenação, a aplicação da pena mínima. 

A defesa de ANTÔNIO SOBRINHO  (fls. 1.801/1.805) sustenta a absolvição com base no 
CPP, art. 396, incisos IV, VI e VII. Em relação à acusação de lavagem de dinheiro, admite 
ter recebido os valores anunciados. No entanto, recebeu como pagamento de um 
empréstimo feito ao deputado João Batista. A utilização de terceira pessoa por parte do 
devedor para a realização dos pagamentos não caracteriza o crime em avaliação, que exige 
dolo de dissimular ou ocultar a origem do dinheiro. A circunstância de o dinheiro estar em 
conta bancária identificada evidencia a ausência de dolo. 

A defesa de IVAN BEZERRA (fls. 1.808/1.825) sustenta a absolvição. Repete preliminares 
já apreciadas anteriormente. No mérito, sustenta que IVAN não tinha conhecimento das 
ilicitudes, agindo em estrito cumprimento do dever administrativo legal. Afirma que está 
ausente o dolo caracterizador da responsabilidade subjetiva. IVAN somente cuidava de dar 
prosseguimento às ordens de seus superiores, não tendo agido com dolo ou má-fé. IVAN 
ficou pouco mais de um ano no cargo de direção e os fatos alegados já ocorriam desde 
anteriormente. Na época dos fatos a ALE funcionava em total descontrole.

A defesa de JOSÉ AMAURI  (fls. 1.826/1.840) sustenta a absolvição. Repete preliminares já 
apreciadas anteriormente. No mérito, sustenta a fragilidade probatória. Afirma que está 
ausente o dolo caracterizador da responsabilidade subjetiva, não tendo agido com dolo ou 
má-fé. O Ministério Público não se desincumbiu de comprovar o que alegou. Na época dos 
fatos a ALE funcionava em total descontrole.

A defesa de RADILMA ARAÚJO (fls. 1.845/1.863) sustenta a absolvição por falta de provas. 
Apresenta preliminares processuais, cuja discussão já se encontra preclusa. Por fato 
posterior à denúncia afirma cerceamento de defesa, em alegação de que não teve acesso 
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às provas e documentos produzidos na investigação. Afirmou que não se apresentou o 
produto das interceptações telefônicas e telemáticas determinadas pelo juízo. No mérito, 
sustenta a ausência de provas que RADILMA tenha envolvimento nos crimes. Não se fez 
prova do dolo na conduta. 

A defesa de FRANCISCO IZIDRO (fls. 1.864/1.882) sustenta a absolvição por falta de 
provas. Apresenta preliminares processuais, cuja discussão já se encontra preclusa. Por 
fato posterior à denúncia afirma cerceamento de defesa, em alegação de que não teve 
acesso às provas e documentos produzidos na investigação. Afirmou que não se 
apresentou o produto das interceptações telefônicas e telemáticas determinadas pelo juízo. 
No mérito, sustenta a ausência de provas que RADILMA tenha envolvimento nos crimes. 
Não se fez prova do dolo na conduta. 

A defesa de IVANILDE DA SILVA (fls. 1.887/1.912) sustenta a absolvição por atipicidade 
nas condutas. Alternativamente, em caso de condenação, a aplicação da pena mínima, com 
fixação de regime aberto. Sustenta que não se apresentou prova de que tenha feito 
qualquer exigência ao então governador do Estado. Afirma que a conduta que se 
comprovou é atípica. Os valores depositados em sua conta eram repassados aos 
assessores, não tendo nenhuma vantagem, elementar do crime de peculato. Sustenta a 
inexibilidade de conduta diversa, pois não tinha cargo de chefia e nem autonomia para 
nomear pessoas, sendo manipulada por seu chefe imediato. Agia em obediência hierárquica 
para sustentar sua família. Não fazia parte de organização criminosa, pois não se 
comprovou a associação da IVANILDE com outras três pessoas, quando na verdade sua 
equipe consistia em apenas três pessoas e não mais de três. 

A defesa de ÂNGELA MARIA  (fls. 1.900/1.913) sustenta a absolvição com base no CPP, 
art. 396, incisos III, V e VII. Em caso de condenação, a aplicação da pena no mínimo legal, 
com fixação de regime aberto e substituição da pena. Sustenta que não se apresentou 
prova de que tenha feito qualquer exigência ao então governador do Estado. Afirma que a 
conduta que se comprovou é atípica. Os valores depositados em sua conta eram 
repassados aos assessores, não tendo nenhuma vantagem, elementar do crime de 
peculato. Sustenta a inexibilidade de conduta diversa, pois não tinha cargo de chefia e nem 
autonomia para nomear pessoas, sendo manipulada por seu chefe imediato. Agia em 
obediência hierárquica para sustentar sua família. Não fazia parte de organização 
criminosa, pois não se comprovou a associação da ÂNGELA com outras três pessoas, 
quando na verdade sua equipe consistia em apenas três pessoas e não mais de três. 

A defesa de ÉMERSON LIMA (fls. 1.914/1.958) sustenta a absolvição com base na dúvida. 
Apresenta preliminares processuais de litispendência. Sustenta a ausência de elementos 
subjetivo e objetivo na conduta. Exercia serviço interno não tendo como saber se os 
funcionários efetivamente exerciam suas funções. Quem tinha os conhecimentos eram os 
deputados. 

A defesa de ELLEN RUTH (fls. 1.939/1.958) sustenta a absolvição com base na dúvida. 
Apresenta preliminares processuais de litispendência. Também afirma defeito na denúncia 
por falta de descrição pormenorizada dos fatos. No mérito, afirma que não se comprovou a 
culpabilidade/tipicidade, pois a nomeação dos funcionários foi realizada de forma legal, após 
solicitação da então deputada. Sustenta a ausência de elemento subjetivo do peculato, pois 
não pretendeu se apropriar de bens ou valores. Em relação ao crime de quadrilha, não se 
associou a ninguém para a prática dos crimes denunciados. 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: 

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 01/12/2017 09:22:44 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: FRANKLIN VIEIRA DOS SANTOS:1011561

FJ052649 - Número Verificador: 1501.2011.0051.1012.197186 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 5 de 61

A defesa de JOSÉ JOAQUIM (fls. 1.959/1.998) sustenta a absolvição com base no CPP, 
art. 396, incisos I, II ou III. Repete preliminares processuais já analisadas. Afirma a 
inexistência de perícia documental. Também sustenta a inexistência de avaliação por parte 
do TCE/RO. No mérito, em relação ao crime de quadrilha, sustenta que a alegação do seu 
envolvimento era apenas com seu irmão, consistindo em apenas duas pessoas, quando o 
tipo penal exige o envolvimento mínimo de quatro pessoas. O acusado e seu irmão tinham 
conhecimento apenas do que acontecia em seu gabinete. No que se refere à acusação de 
peculato, o fato é atípico, pois JOSÉ JOAQUIM nunca teve a posse ou a detenção de 
qualquer valor. 

A defesa de JOÃO BATISTA (fls. 2.000/2.063) sustenta a absolvição com base no CPP, art. 
396, incisos I, II ou III. Repete preliminares processuais já analisadas. Afirma a inexistência 
de perícia documental. Também sustenta a inexistência de avaliação por parte do TCE/RO. 
No mérito, em relação ao crime de quadrilha, sustenta que a alegação do seu envolvimento 
era apenas com seu irmão, consistindo em apenas duas pessoas, quando o tipo penal exige 
o envolvimento mínimo de quatro pessoas. O acusado e seu irmão tinham conhecimento 
apenas do que acontecia em seu gabinete. No que se refere à acusação de peculato, o fato 
é atípico, pois JOÃO BATISTA nunca teve a posse ou a detenção de qualquer valor. Em 
relação à Lavagem de Dinheiro, sustenta a necessidade de se comprovar o crime 
antecedente e o conhecimento por parte do acusado.

A defesa de DEUSDETE ANTÔNIO (fls. 2.080/2.095) sustenta a absolvição com base no 
CPP, art. 386, incisos II, III, V ou VII. Apresenta preliminares processuais já apreciadas. No 
mérito, relativo ao crime de peculato, afirma que a administração da ALE era de 
responsabilidade do JOSÉ CARLOS. DEUSDETE não teve o dolo de integrar o esquema e 
se viu enganado. Desta forma, ausente o dolo. Também não praticou o crime de formação 
de quadrilha, pois não se envolveu com os outros agentes. Em caso de condenação, a 
aplicação da pena mínima. 

A seguir vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. DECIDO.

Trata-se de ação penal pública para apuração dos crimes de peculato, formação de 
quadrilha e lavagem de dinheiro.

Preliminarmente.

Antes de apreciar o mérito, é imperioso manifestar sobre as alegações de natureza 
processual que prejudicam o conhecimento da lide, motivo pelo qual trago as questões de 
forma individualizada.

Por ocasião das alegações finais, quase todos os acusados apresentaram preliminares 
processuais. Todavia, não merecem ser conhecidas, seja porque o juízo já se manifestou 
sobre elas na época oportuna, seja porque estão preclusas as discussões por fatos 
pretensamente ocorridos antes do oferecimento da denúncia por não terem sido 
apresentadas na época oportuna.

Outras alegações são estranhas ao feito, como é o caso da irregularidade de interceptação 
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telefônica, que não foi objeto de prova. Pelo menos não nesse processo, mas uma a defesa 
de RADILMA suscitou manifestação sobre ela. Esta mesma parte também alegou 
cerceamento de defesa. Todavia não discriminou a quais provas e documentos não teve 
acesso. Destaco que, por deliberação deste juízo, em conformidade com determinação 
constante nos autos, todos os cadernos produzidos na fase inquisitorial ficaram em cartório 
à disposição das partes. Portanto, a afirmação é impertinente. 

JOÃO BATISTA e JOSÉ JOAQUIM afirmam a inexistência de perícia documental. Também 
sustentam a inexistência de avaliação por parte do TCE/RO. Todavia, essas questões não 
dizem respeito à preliminares, pois são próprias do mérito. Todavia, antecipando a 
discussão, a validade dos documentos apresentados não reclamam uma perícia, 
notadamente porque a parte interessada não pleiteou a diligência na época oportuna. 

Assim, afastadas todas as questões articuladas como preliminares, passo ao exame dos 
fatos em julgamento.

MÉRITO.

No mérito, é importante individualizar a conduta imputada a cada um dos acusados, sendo 
compromisso da acusação trazer evidências da participação nos eventos denunciados.

Em conformidade com a denúncia foram praticados os crimes previstos no CP, art. 312, art. 
288 com implicações decorrentes da Lei n. 9.034/95 (que delimita os mecanismos para a 
prevenção e repressão dos crimes praticados por organizações criminosas). Também se 
teria praticado o crime previsto no art. 1º, inciso V e •˜4º da Lei n. 9.613/98, que trata de 
lavagem de dinheiro.

Desta forma, apura-se a prática dos seguintes crimes

Peculato. 
Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer 
outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do 
cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de dois 
a doze anos, e multa.

Quadrilha ou bando. 
Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, 
para o fim de cometer crimes: Pena - reclusão, de um a três anos.

Lavagem de dinheiro. 
Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, 
direta ou indiretamente, de crime: (…...) 
V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou 
preço para a prática ou omissão de atos administrativos; (…)
§ 4º A pena será aumentada de um a dois terços, nos casos previstos nos 
incisos I a VI do caput deste artigo, se o crime for cometido de forma 
habitual ou por intermédio de organização criminosa. 
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Deve-se atentar, também, para os termos do CP, art. 327, que define as pessoas tratadas 
como funcionários públicos para fins penais.

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, 
embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou 
função pública.
§1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou 
função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora 
de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica 
da Administração Pública.

Como alguns dos acusados não eram funcionários públicos contratados legitimamente, para 
que não se tenha dúvida a respeito da responsabilidade por crimes exclusivamente 
praticados por funcionários públicos, é importante atentar para os termos do CP, art. 30.

Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter 
pessoal, salvo quando elementares do crime.

A interpretação imediata deste dispositivo permite a inclusão e responsabilização do 
extraneus por crimes praticados por quem ostenta a qualidade de funcionário público, pois 
esta condição pessoal é elementar no crime de peculato. Assim, quem não é funcionário 
público e participa do crime contra a administração pública com o intraneus também 
responde como se funcionário público fosse.

Feito estes esclarecimentos preliminares, adentramos a análise do mérito.

Segundo o que ficou constando na denúncia, os crimes de peculato teriam sido praticados 
por JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA DOS SANTOS, JOSÉ JOAQUIM DOS 
SANTOS, JOSÉ AMAURI DOS SANTOS, IVAN BEZERRA DA SILVA, EMERSON LIMA 
SANTOS, MARCOS OLIVEIRA DE MATOS, ANTÔNIO SOBRINHO DE OLIVEIRA, 
RONILTON RODRIGUES REIS, FÁBIO DE OLIVEIRA POLESKI, OSNI DE SOUZA, 
DEUSDETE ANTÔNIO ALVES, ELLEN RUTH CANTANHEDE SALLES ROSA, 
FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA, FRANCISCO IZIDRO DOS SANTOS, RADILMA 
ARAÚJO DOS SANTOS, EDISON GAZONI, IVANILDE DA SILVA LAUREANO e ÂNGELA 
MARIA FERREIRA XAVIER DE SOUSA.

A formação de quadrilha com características de organização criminosa seria composta de  
JOÃO BATISTA DOS SANTOS, JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, JOSÉ AMAURI DOS 
SANTOS, IVAN BEZERRA DA SILVA, MARCOS OLIVEIRA DE MATOS, ANTÔNIO 
SOBRINHO DE OLIVEIRA, RONILTON RODRIGUES REIS, FÁBIO DE OLIVEIRA 
POLESKI, OSNI DE SOUZA, DEUSDETE ANTÔNIO ALVES, ELLEN RUTH 
CANTANHEDE SALLES ROSA, FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA, FRANCISCO 
IZIDRO DOS SANTOS, RADILMA ARAÚJO DOS SANTOS, EDISON GAZONI, IVANILDE 
DA SILVA LAUREANO e ÂNGELA MARIA FERREIRA XAVIER DE SOUSA.

O crime de lavagem de dinheiro teria sido praticado por JOÃO BATISTA DOS SANTOS, 
MARCOS OLIVEIRA DE MATOS e ANTÔNIO SOBRINHO DE OLIVEIRA.

Em relação ao crime de quadrilha, o Ministério Público anuncia que deixou de incluir os 
acusados JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA e ÉMERSON LIMA SANTOS neste feito, tendo em 
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vista que já foram denunciados por este crime no feito n. 501.2006.000826-7 em curso 
noutro juízo e nos autos nº 501.2007.0039696 - que tramitou neste juízo.

A prova oral resultou nos seguintes termos.

Nos interrogatórios, em suma, os acusados sustentaram o seguinte.

JOSÉ CARLOS, informou que trabalha como agricultor, que mora em local de difícil 
comunicação, iniciou o interrogatório alegando que nunca fez empréstimo em nome de 
servidor, que não sabe se existiam deputados que praticavam tal conduta. Relatou que 
vários convênios foram assinados entre a Assembleia e os bancos, que sua diretora 
financeira repassava os contratos de convênios entre a Assembleia e os bancos, que 
inclusive vários convênios foram firmados, sendo avalista e garantidor de que o funcionário 
da assembleia assegurado teria a estabilidade em seu emprego em comissão no período 
que perdurasse o pagamento do referido empréstimo, relatou que no tocante, se tem sua 
assinatura no documento, fora o próprio que assinou, mas que não tinha conhecimento do 
que era feito com esse dinheiro nem quais deputados se beneficiavam com tal pecúnia. Que 
não tem conhecimento de folhas paralelas. Após o M.P. indagar quanto a uma prática de 
quase a totalidade dos deputados, de se beneficiarem dos servidores comissionados para 
receberem ilícitos através de empréstimos consignados, alegou não ter conhecimento, 
justificou-se que a gerência do gabinete de cada deputado cabia respectivamente aos 
próprios, que não era sua função fiscalizar cada gabinete. Relatou que Moisés de Oliveira é 
seu irmão e era Diretor da Escola do Legislativo, que não conhece se seu irmão foi ao 
banco e, que nunca o autorizou/incumbiu a representá-lo frente aos bancos para tratar de 
empréstimos de comissionados de quase a totalidade dos gabinetes dos deputados, que se 
ele fez, fora por conta própria. Informou que Marlon é seu cunhado e à época era Assessor 
Parlamentar da Presidência, que da mesma forma do seu irmão, desconhece se seu 
cunhado foi ao banco e, que nunca o autorizou/incumbiu a representá-lo frente aos bancos 
para tratar de empréstimos de comissionados de quase a totalidade dos gabinetes dos 
deputados, que se ele fez, fora por conta própria. Informou que as únicas pessoas que 
poderiam tratar de assuntos relacionados a financeiro da Assembleia para com os Bancos, 
seriam os próprios funcionários dos setores financeiros. Ressaltou que os bancos não 
aceitam tratar de assuntos financeiros senão com a própria pessoa interessada e vinculada 
ao banco, que por isso não fora ninguém o representá-lo em tratativas financeiras, que a 
pessoa somente trataria em seu nome com documentação pertinente a representá-lo. Que 
HAROLDO A. FILHO era filho do Segundo Vice Presidente da Assembleia o Haroldo 
Santos, que o HAROLDO FILHO estava lá na Assembleia por intermédio de seu pai Haroldo 
Santos, que nunca autorizou nada a HAROLDO para tratar em seu nome frente aos bancos 
e instituições financeiras para obtenção de recursos e destinar esses recursos para os 
Deputados Estaduais para garantir apoio político enquanto exercia a Presidência da 
Assembleia, pois o mesmo não teria documento que comprovasse tal autorização. Afirmou 
que não dava dinheiro a nenhum deputado, nem que exista documentação provando tal 
feito. Que não se recorda da cota de servidores destinadas a cada Deputado, e não se 
recorda se existia limite de cargos comissionados para os gabinetes dos Deputados, mas 
informou que na Presidência da Assembleia não existiam limites, que inclusive existem Leis 
e Regulamentações sobre o feito. Relatou que deve ter existido cargos comissionados 
lotados no Gabinete da Presidência da Assembleia, que eram de interesses de Deputados, 
mas que devido ao limite de cargos comissionados aos gabinetes dos Deputados, estariam 
lotados no gabinete da presidência. Relatou que EMERSON LIMA SANTOS era Diretor do 
R.H., durante sua administração, que entrou no lugar de IVAN BEZERRA DA SILVA que 
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passou por um breve período no cargo mas que foi substituído por EMERSON, e afirmou 
que não é de seu conhecimento que tanto EMERSON quanto IVAN falsificaram 
contracheques para possibilitar a obtenção de recursos junto a instituições financeiras a 
título de empréstimos consignados e com isso promover o desvio de recursos da 
assembleia em benefício dos Deputados da sua legislatura enquanto exercia a Presidência 
da Assembleia, pois informou que antes de acontecer esses fatos, fez um Ofício à Polícia 
Federal, outro ao Tribunal de Contas, também ao Ministério Público e o Judiciário, abrindo 
as portas da Assembleia para investigar e apurar os fatos. Após tal declaração, fez a 
seguinte ressalta ao membro do M.P. “O senhor acha que se eu soubesse que tinha coisa 
errada eu ia pedir? Eu não ia pedir, eu não ia abrir né, EU IA TENTAR FAZER COISA 
ERRADA COMO EU FI… (nesse momento gaguejou e logo corrigiu), como muitos fazem” 
(CD Processo 0005032-66.2011.8.22.0501, pasta 20150918_900 [3ª pasta de baixo para 
cima], Interrogatório de JOSÉ CARLOS, perguntas do MP aos 8:46). (grifo de Renato 
Gottlieb Pacheco). Não recordou em que época nomeou o IVAN BEZERRA como diretor do 
Recursos Humanos. Informou que segundo o regimento interno da Assembleia, o 
responsável pelas folhas de pagamento era o Primeiro Secretário, não sabe se outros 
deputados interferiram. Relatou que a dona Terezinha era sua Diretora Financeira à época, 
que já era funcionária desde a época da gestão do Marco Antônio Donadon, do Silvernane e 
do Natanael, e por isso continuou a trabalhar no mesmo cargo devido a indicações dos 
patrões antecedentes e, que todos os procedimentos financeiros era com ela, inclusive era 
responsável pelos procedimentos de consignações frente às instituições financeiras, que 
inclusive não tinha discussões com os Deputados acerca dos referidos convênios. Informou 
que o administrativo era responsável pelo recolhimento e averiguação das documentações 
dos funcionários os quais pretendiam fazer os empréstimos financeiros com os bancos. 
Relatou que a Assembleia tem um orçamento, e que esse orçamento não pode ser 
ultrapassado senão haveria processo junto ao Tribunal de Contas, que à época pediu que o 
Tribunal de Contas realizasse uma auditoria na Assembleia para que apurasse possíveis 
irregularidades, pois desconhece folhas paralelas. Com relação à folha efetiva de 
pagamento dos servidores, existem os registros desses balanços na Assembleia, que 
encontra-se com a Polícia Federal. Que o Primeiro Secretário da Assembleia à época era o 
“Chico Paraíba”, que à época do interrogatório judicial, já era Conselheiro do Tribunal de 
Contas, que é o secretário que cuida de todos os servidores. Que nunca autorizou Moisés, 
Haroldo ou Terezinha, para que praticassem algo ilícito ao seu mando. Relatou que 
conhece o Procurador de Justiça de nome Abdiel, mas recusou-se a comentar sobre a 
pessoa pois não quer que tenha cunho de briga pessoal ou algo do gênero. Que nunca ficou 
com salário de algum funcionário da assembleia. Que somente tomou ciência das 
irregularidades que aconteciam na assembleia, devido a deflagração da operação da Polícia 
Federal. Informou que se existisse alguma irregularidade na Assembleia, que o Procurador 
da Assembleia era o responsável de averiguar as documentações da Assembleia inclusive 
referente a empréstimos bancários, pois o Procurador Gilson Jucá emitia Parecer Jurídico 
referente às documentações e procedimentos da Assembleia, que somente assinou 
qualquer documento após ter a assinatura e Parecer do Procurador, que se assinou algo 
errado e irregular, foi por culpa do Procurador que o induziu a assinar tal documento, devido 
a confiança no cargo de Procurador, e achar estar conforme a Lei, e que nunca falou com 
nenhum empreiteiro ou empresário referente à Licitação da Assembleia. Que nunca 
pressionou nenhum funcionário responsável por Licitações da Assembleia e, que na 
assembleia existia a Ouvidoria e Controladoria, que os processos só chegavam na 
Presidência para assinar, após os devidos trâmites legais e ter passado por todos esses 
setores. Por fim, relatou que se houvesse alguma irregularidade para qualquer pagamento, 
a Diretora Financeira era responsável de constatar qualquer erro ou irregularidade, pois a 
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mesma recebia para isso.

JOSÉ JOAQUIM, informou que é conhecido como “zezinho do maria fumaça” e que 
atualmente trabalha como missionário. Relatou que foi servidor comissionado da 
Assembleia Legislativa de 1998 a 2005, e que nesse período obteve empréstimo 
consignado, e que a Assembleia tinha um contrato com “o banco”, o empréstimo tinha que 
ter o aval tanto do Presidente da Assembleia quanto do Deputado, aval este que o 
empréstimo feito seria descontado em folha. Não tem conhecimento de como a instituição 
financeira teria a garantia que o funcionário comissionado pagaria o empréstimo sem ser 
exonerado, pois não tem conhecimento do acordo da Assembleia com a instituição 
financeira. Informou que fez empréstimo consignado nos Bancos Pan Americano e HSBC. 
Que na maioria dos contatos que fez com a instituição financeira, era através de um 
funcionário que o procurava onde se encontra-se, mas que também se deslocava até o 
banco em outras oportunidades, e que não se recorda do valor do empréstimo. Que à 
época exercia a atividade de assessor parlamentar de seu irmão que à época era deputado 
e deficiente físico, desenvolvendo todo tipo de trabalho, que nunca atuou em nome de seu 
irmão. Que seu irmão tinha uma casa de apoio ao lado do DETRAN-RO nesta capital, que 
prestava assistência na área da saúde, com alimentação e ajuda a encaminhamentos 
médicos, não sabendo afirmar se tinha formalmente assessores parlamentares trabalhando 
na casa de apoio que seu irmão tinha. Relatou que conhece Alvaro Gomes Pereira, que 
trabalhava como assessor parlamentar para o seu irmão, que no gabinete haviam 6 (seis) 
pessoas trabalhando e cerca de 40 (quarenta) “assessores parlamentares” que trabalhavam 
externamente, exercendo atividades diversas. Que conhece Ana Rodrigues de Oliveira, que 
era a representante de seu irmão em JARU-RO. Que recebia cerca de 6 a 8 mil reais. Que 
Andiara Sá Barreto foi sua ex esposa e foi servidora do seu irmão e trabalhou durante o 
mandato. Que conhece Arnon Lima que trabalhava na cidade de Jaru para seu irmão. Que 
conhece Carina de S. Mariúba, que trabalhou para seu irmão nesta capital. Que conhece 
Clarissa Augusta S. Montes, que trabalhou nesta capital para seu irmão. Que conhece 
Claumardson da S. Paiva, que trabalhava em Porto Velho – RO para seu irmão. Que 
conhece Cleriston Joaquim dos Santos, que inclusive é seu primo, que também trabalhava 
para seu irmão. Que conhece Denisia Messias da Silva, que trabalhava para seu irmão na 
cidade de Jaru. Que conhece Leonardo Amora couceiro, que trabalhava nesta capital para 
seu irmão. Que conhece Luiz da Silva Feitosa, que trabalhou para seu irmão como 
motorista. Que acredita que todas as pessoas mencionadas fizeram empréstimos 
consignados nos bancos, e também todas no mesmo período, disse que a propaganda de 
empréstimos consignados dos Bancos HSBC e PAN AMERICANO, nos corredores da 
Assembleia, eram massivas e atrativas, fazendo com que todos aderissem. Não se recorda 
se seu irmão avalizava os empréstimos de seus funcionários. Que conhece Marcos Oliveira 
de Matos, que era assessor de seu irmão que trabalhava dentro do gabinete. Que não 
recorda de Denis Oliveira Prado. Que conhece Maria das Graças de O. Silva, que 
trabalhava nesta capital com seu irmão. Que não recorda de Maria Lindinete Sales de Brito. 
Que recorda de Marly da Silva Paiva, que trabalhava nesta capital com seu irmão. Que 
conhece a Renata dos Santos Santana, que trabalhou com seu irmão nesta capital. Que 
conhece Richardson Fernandes de Miranda, pois trabalhava nesta capital com seu irmão. 
Que conhece Rivana R. Oliveira, pois trabalhava para seu irmão em Jaru-RO. Que conhece 
Sezinete Oliveira Silva, pois trabalhava nesta capital com seu irmão. Que conhece Tatiana 
F. Do Nascimento, pois trabalhou com seu irmão nesta capital. Que conhece Vagner 
Almeida Alexandre, pois trabalhou com seu irmão em Porto Velho – RO. Que conhece Zenir 
de Oliveira Silva, pois trabalhou nesta capital com seu irmão. Informou que alguns 
assessores parlamentares de seu irmão chegaram a prestar serviços na casa de apoio que 
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seu irmão tinha, dentre elas: Alvaro Gomes Pereira; Ana Rodrigues de Oliveira e Maria das 
Graças de Oliveira Silva, dizendo que esses últimos citados anteriormente prestaram 
depoimento na Polícia Federal e disseram que nunca trabalharam na Assembleia 
Legislativa, só prestaram esse depoimento por causa da pressão da Polícia Federal, ou por 
medo. Que conhece Sidney da Signo Factoring, seu vínculo se deu devido a sua empresa 
“Maria Fumaça” que trabalhava com venda de abadás de carnaval, e algumas vendas eram 
feitas em cheques, e mencionou que devido a alguns apertos financeiros, recorria ao Sidney 
para “factorar” alguns cheques e cartões de créditos para suprir suas necessidades 
financeiras. Relatou que muitos cheques salários de funcionários da Assembleia vinculados 
ao seu irmão, foram encontrados na Signo Factoring, pois afirmou que tomava emprestado 
dos funcionários do seu irmão, que os funcionários entregavam o cheque salário todo para 
ele e que posteriormente ele pagava de volta, que tomou emprestado e pagou 
posteriormente. Informou que desconhece de cheque falsos. Relatou que conhece Carina e 
Vagner, que eram servidores da Assembleia vinculados ao seu irmão. Que é irmão também 
de José Amauri de Santos, que foi político, que foi deputado e prefeito de Jaru-RO, mas que 
atualmente não é mais. Informou que não teve participação direta entre os bancos e a 
Assembleia Legislativa para viabilizar os convênios e empréstimos consignados, que como 
a conta da empresa Maria Fumaça era vinculada ao HSBC, e os bancos estavam fazendo 
empréstimos consignados, ele fez um agendamento do HSBC para ir até a Assembleia. 
Que conhece Eliseu Lopes, que na época fazia a parte de empréstimos consignados pelo 
banco HSBC, que teve contato várias vezes com ele devido ao seu interesse pessoal de 
fazer empréstimo, e que também foi em interesse de fazer empréstimos consignados em 
nome de outras pessoas, como sua ex esposa, devido a dificuldades financeiras. De 
funcionários da Assembleia vinculados ao seu irmão, obteve para a sua pessoa, 
empréstimos nos nomes deles, dentre eles cerca de R$ 22.000,00 da Carina, R$ 17.550,00 
do Vagner, R$ 21.900,00 do Luiz Feitoza, R$ 20.760,00 da Renata, R$20.300,00 da 
Denisia, e R$ 43.480,00 do Zenir, que posteriormente pagou. Não sabe se o José Amauri 
foi o destinatário de algum cheque. Informou que o banco não libera empréstimos sem 
antes constar formalmente na folha de pagamento da Assembleia. Não tem conhecimento 
se existia algum funcionário vinculado ao Deputado João da Muleta, que residiam em Jaru-
RO e prestavam serviços também ao seu irmão José Amauri. Que Alvaro Gomes Pereira e 
Claumardson da Silva Paiva eram funcionários comissionados de seu irmão nesta capital, 
mas não tem conhecimento se eles prestavam serviços em Jaru-RO. Que não tem 
conhecimento de contracheques superestimados. Que os contracheques em nomes de 
funcionários comissionados do seu irmão que ficaram em seu poder, fora para pagar contas 
pessoais que posteriormente pagou de volta para os respectivos donos. Que não sabe dizer 
se sua ex esposa Andiara Souza de Sá Barreto mencionou se foi inserido contratos falsos 
em seu contracheque em setembro de 2003. Confirmou novamente que o Alvaro era 
servidor da Assembleia vinculado ao seu irmão nesta capital, porém não soube afirmar se 
no mesmo período o Alvaro seria empregado da empresa MultiService, que apenas 
conhece a empresa mencionada pois frequentava o hospital João Paulo e via a empresa 
funcionando. Informou que conhece Lúcio Bueno de Siqueira, que o conhecia de Jaru-RO 
que veio para esta capital trabalhar na empresa MultiService, mas não soube informar qual 
era a natureza de seu trabalho, não sabendo informar se era proprietário ou empregado. 
Informou que conhece Ana Rodrigues Oliveira, que a mãe e a filha moram em Jaru-RO, que 
com relação a empréstimos, só havia pedido para a Rivana R. Oliveira, depois corrigiu e 
falou que mencionou para o pai dela que estava precisando de dinheiro e necessitava de 
um empréstimo, que assinaram contratos de empréstimos e que trabalhavam na 
assembleia em Jaru-RO. Que não se recorda se obteve cheques de Maria das Graças 
Oliveira Silva. Sugeriu que fizesse uma requisição de acareação de todas as pessoas que 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: 

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 01/12/2017 09:22:44 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: FRANKLIN VIEIRA DOS SANTOS:1011561

FJ052649 - Número Verificador: 1501.2011.0051.1012.197186 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 12 de 61

tiveram envolvimento com ele e fizesse em audiência. Por fim, o Ministério Público 
mencionou que a Tatiana Faini do Nascimento afirmou que não fez empréstimo e que não 
autorizou desconto em folha, que ela reconheceu o empréstimo de R$ 43.755,00 e que 
esse valor do mesmo jeito foi creditado em sua conta e transferido para a conta de JOSÉ 
JOAQUIM, e o interrogado corrigiu o Ministério Público dizendo que a Tatiana fez 
empréstimo, que ele pegou o empréstimo dela da mesma maneira que pegou empréstimo 
de Sezinete, Cassia e Andiara.

ANTÔNIO SOBRINHO, relatou que mora com sua família e os mantém com suas 
propriedades e sua fazenda, que trabalha com gado. Que à época era Presidente do 
Parque de Exposição em JARU-RO, e o Zezinho do Maria Fumaça, irmão do Amauri, mexia 
com carnaval e também era seu vizinho, foi quando José Joaquim o procurou para pedir 
ajuda financeira, e respondeu que não tinha dinheiro, mas que tinha uma maneira de 
conseguir, que faria um empréstimo no banco, chamou de “papagaio”, e que o José 
Joaquim assumiria as parcelas do banco, pois ele não tinha condições de arcar. Que foi no 
banco e fez o “papagaio” para o José Joaquim, que não obteve vantagem financeira para tal 
feito, que fez apenas pela amizade, pois à época que era Presidente do Parque de 
Exposição, o Amauri e o José Joaquim ajudaram a conseguir convênios e patrocinadores 
para o Parque de Exposição de Jaru-RO através até da Secretaria de Agricultura, por terem 
mais contatos e conhecimentos. Que o empréstimo feito fora pago integralmente, e que o 
valor fora de R$ 165.000,00 e que pagaram em 3 cheques de R$ 55.000,00, e que não se 
recorda se ele transferiu o dinheiro ou se sacou, apenas lembra que passou para o José 
Joaquim. Que um dos vínculos que tinha com os irmãos José Joaquim e Amauri, era de uns 
lotes que eles teriam deixado com Antônio para vender, que inclusive posteriormente os 
vendeu, sem contrato nenhum vinculando tal feito. Que não deram garantia pelo 
empréstimo, mas que deixaram esses terrenos para ele vender e que caso não conseguisse 
pagar o empréstimo, que os terrenos passariam pra ele, mas que não precisou de tal pois o 
empréstimo fora pago. Que não conhece Marcos Oliveira de Matos. Que não conhece a 
empresa Signo Factoring. Que não conhece Richardson Fernandes de Miranda, nem Arlon 
de Lima. Mencionou que nunca emprestou a conta bancária para ninguém movimentar, e 
nega ter afirmado na Polícia Federal. Que não cedeu sua conta para o Deputado João da 
Muleta movimentar nenhum dinheiro. Posteriormente afirmou que apenas cedeu a conta 
para o João da Muleta movimentar o valor referente ao empréstimo que ele fez no banco 
para José Joaquim no valor de R$ 165.000,00. Que nunca foi funcionário público da 
Assembleia Legislativa. Por fim, ressaltou que o empréstimo do valor de R$ 165.000,00 foi 
para o José Joaquim, mas não tem conhecimento de quem pagou.

MARCOS OLIVEIRA, informou que atualmente trabalha atualmente como advogado e 
também é assessor parlamentar do Deputado Alex Redano. Relatou que à época, foi 
convidado pelo JOSÉ JOAQUIM para trabalhar como assessor parlamentar de seu irmão 
Deputado AMAURI, para exercer a função de motorista. Que durante o tempo em que 
trabalhou como motorista, começou a observar o surgimento de créditos consignados, foi 
quando o JOSÉ JOAQUIM e o JOÃO DA MULETA chamaram seus respectivos funcionários 
de cada gabinete, JOSÉ JOAQUIM com os funcionários de seu irmão Deputado AMAURI, e 
JOÃO DA MULETA com seus funcionários vinculados ao seu gabinete, para fazerem 
empréstimos consignados nos nomes dos funcionários que seriam repassados para JOSÉ 
JOAQUIM e JOÃO DA MULETA, como condicionante de continuar trabalhando na 
Assembleia Legislativa como assessor parlamentar pelos 04 anos do mandato do Deputado 
respectivo. Relatou que à época em que prestou depoimento para a Polícia Federal, JOSÉ 
JOAQUIM E JOÃO DA MULETA solicitaram para ele afirmar que os empréstimos que 
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estavam em sua conta bancária, seria de sua propriedade e que não eram repassados a 
ninguém. Que recebeu dois valores, que foram depositados em sua conta bancária, um no 
valor aproximado de R$ 22.000,00 e o outro no valor de R$ 19.000,00, e que repassou 
esses valores para o Deputado JOÃO DA MULETA, em continuidade corrigiu dizendo que o 
destino dos valores foi para JOSÉ JOAQUIM e o Deputado JOÃO DA MULETA, em duas 
oportunidades. A proposta feito por JOSÉ JOAQUIM era de que aumentava o salário, e 
posteriormente seria feito um empréstimo consignado com desconto de parcelas em folha 
de pagamento no nome do assessor parlamentar, e o que restasse do salário, abatendo a 
parcela do empréstimo consignado, seria o pagamento do assessor parlamentar, o que no 
seu caso (MARCOS OLIVEIRA), seu pagamento real era em torno de R$ 800,00, que era o 
que sobrava do salário abatido da parcela do empréstimo. Que vários assessores 
parlamentares aceitaram tal condição. Destacou que entrou em sua conta bancária, dois 
pagamentos/empréstimos de servidores da Assembleia Legislativa, um em nome de 
CLAUMARDSON, que é sobrinho do Deputado AMAURI, e outras que não se recorda se 
era Zenir ou Marly, mas que era irmã da mulher do AMAURI. Informou que no momento em 
que haviam esses valores em sua conta bancária, JOSÉ JOAQUIM solicitou a sua conta 
bancária para fazer movimentações, e não o relatou à época a natureza das 
movimentações. Relatou que não tinha conhecimento de folhas de pagamento paralelas. 
Afirmou que o JOSÉ JOAQUIM ia corriqueiramente na Assembleia Legislativa no gabinete 
do seu irmão Deputado AMAURI. Ao ser questionado pelo Ministério Público quanto ao 
levantamento feito pela Polícia Federal em sua conta bancária, constou que recebeu 
empréstimos consignados nos valores de: R$ 20.560,00 de Claumardson, o qual confirmou 
e mencionou que seria do sobrinho do AMAURI; R$ 20.570,00 de Marly da Silva Pavia, o 
qual confirmou e ainda mencionou ser Marly irmã da esposa do AMAURI; R$ 20.620,00 de 
Clarissa Augusta da Silva Montes o qual confirmou e ainda mencionou ser ela irmã da 
esposa do AMAURI; R$ 19.660,00 de servidor não identificado, o qual não tem 
conhecimento. Ao ser mencionado que o total de valores recebidos em sua conta 
totalizarem R$ 102.355,73 e, que no dia 1/11/2004 consta uma transferência bancária no 
valor de R$ 59.000,00 a crédito do denunciado ANTÔNIO SOBRINHO o qual afirmou que o 
JOSÉ JOAQUIM quem fez as movimentações financeiras em sua conta bancária, que foi 
cedido seu cartão do banco a JOSÉ JOAQUIM, e que conhecia o ANTONIO SOBRINHO de 
Jaru-RO, que o ANTONIO é conhecido em Jaru-RO como “Antônio do burro”, e que tinha 
conhecimento de que o Deputado JOÃO DA MULETA devia dinheiro a ele. Quando 
questionado do outro valor transferido de sua conta bancária no valor de R$ 43.000,00 para 
a empresa Signos Factoring, relatou que só obteve conhecimento de todas suas 
movimentações financeiras em sua conta bancária quando solicitou o extrato no caixa 
eletrônico, momento esse que questionou o JOSÉ JOAQUIM e que ele o teria dito que não 
lhe traria problema algum tais movimentações, e admitiu que o JOSÉ JOAQUIM o “usou” 
como pilar em transações bancárias. Mencionou que tinha conhecimento dos empréstimos 
bancários em outros gabinetes através dos próprios funcionários dos bancos que se 
encontravam na Assembleia Legislativa, pois não participou das reuniões dos Deputados. 
Que a Andiara, esposa à época de JOSÉ JOAQUIM, frequentava a Assembleia 
esporadicamente, que ela era servidora, mas não tem conhecimento dos valores recebidos 
por ela. Que após a deflagração da Polícia Federal, obteve conhecimento que no gabinete 
em que trabalhava como motorista, o qual do Deputado AMAURI, uma boa parte dos 
funcionários fizeram os empréstimos consignados em benefício de JOSÉ JOAQUIM e 
JOÃO BATISTA DOS SANTOS. Relatou que os empréstimos bancários eram feitos na 
Assembleia Legislativa através de um funcionário do banco, e que assinavam um contrato 
no local, as demais documentações necessárias o mesmo disse que não tinha 
conhecimento. Destacou que quando houve a deflagração da Polícia Federal à época sobre 
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o fato, o JOSÉ JOAQUIM, somado a JOSÉ AMAURI e JOÃO BATISTA, chamaram todos os 
funcionários comissionados vinculados ao seu gabinete, e instruiu-os a sustentar a ideia de 
dizer que os empréstimos feitos em nome de cada funcionário deveria ser alegado ser de 
propriedade pessoal dos mesmos em que o empréstimo tinha vínculo, e que não seriam 
repassados a ninguém, e o funcionário que não fizesse isso, seria penalizado com a 
demissão do cargo comissionado, sendo o interrogado, obrigado a prestar tal depoimento 
imposto se quisesse continuar como motorista. Por fim, mencionou que chegou a procurar o 
Ministério Público e relatou partes do ocorrido a um Promotor de nome João, e que o 
mesmo o teria informado que já tinha conhecimento do relatado por ele.

ÂNGELA MARIA, informou que à época trabalhava como Chefe de Gabinete do Deputado 
Edison Gazoni, confirmou integralmente o teor do seu depoimento prestado à Polícia 
Federal na data de 02/08/2005. Relatou que Ivanilde trabalhava junto a ela no gabinete. 
Que recorda de Jeanne ter trabalhado por cerca de 03 meses no gabinete do Deputado 
Gazoni na função de desenvolver trabalhos de pesquisas de campo e, que não tem nenhum 
vínculo com a mesma, nem teve qualquer tipo de negociação financeira e, sendo 
questionada do porque constarem 04 depósitos de cheques vindo da Jeanne referente a 
salário, informou que à época os funcionários recebiam em cheques e que o banco exigia 
ter conta vinculada para poder sacar pelo mesmo, e como a Jeanne não tinha conta no 
banco, solicitou da interrogada que depositasse na conta bancária e a mesma sacava o 
valor na íntegra e repassava para a Jeanne. Que não foi só Jeanne que fez tal transação 
bancária, mas como outros assessores parlamentares que não tinham conta bancária, que 
passavam os cheques salários, e que a interrogada depositava em sua conta bancária, 
sacava posteriormente e repassava alguns para os próprios funcionários que estivessem 
presentes no gabinete, que a interrogada fazia inclusive recibo confirmando tal repasse e, 
caso o funcionário não estivesse no gabinete, a interrogada passava os valores para o 
próprio Deputado Gazoni. Relatou que não recorda de ter feito empréstimo consignado em 
seu nome. Informou que relacionou Sebastião Dias de codinome “seu paulinho” pois o 
mesmo trabalhou no gabinete junto à interrogada para poder corroborar com o alegado por 
ela, não tendo conhecimento se utilizaram a conta do Sebastião para movimentações 
financeiras nem se prestou depoimento na Polícia Federal, que o “paulinho” exercia a 
função de assessor parlamentar, trabalhando como motorista e também acompanhava em 
reuniões.

IVAN BEZERRA, informou que foi diretor do R.H. de fevereiro de 2003 a julho de 2004, e 
que o empréstimo chegava no seu setor, com a assinatura do Presidente da Assembleia, 
pelo Deputado que o servidor era vinculado, e pelo servidor, que o empréstimo era 
autorizado pelo banco e que o setor de R.H. fazia o desconto em folha referente as parcelas 
do empréstimo. Que é comum os servidores comissionados fazerem empréstimos 
bancários. Relatou que o limite para parcelas de servidores estatutários da assembleia era 
de 30% do seu salário, ou seja, que a parcela do empréstimo bancário não poderia 
ultrapassar o valor equiparado a 30% do salário, mas que chegou a presenciar empréstimos 
bancários com parcelas que quase totalizavam os salários dos servidores comissionados, 
mas que não se preocupava com tais valores porque sabia que seriam pagos, devido ao 
seu lançamento de desconto em folha dos servidores comissionados. Que os deputados 
que eram vinculados aos servidores comissionados que faziam os empréstimos bancários, 
eram os garantidores dos referidos empréstimos, similar a um avalista. Relatou que o 
senhor JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS o procurou solicitando-o que fosse emitido um 
contracheque no valor superior ao que o JOSÉ JOAQUIM realmente ganhava, pedido esse 
que negou. Que nunca falsificou um contracheque. Informou que havia um gerente de nome 
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EMERSON, que trabalhava junto no R.H. nas folhas de pagamentos dos funcionários da 
assembleia, que o Presidente as vezes despachava só com o gerente, sem sua presença. 
Relatou que era possível que o contracheque saísse do R.H. sem sua assinatura, pois o 
mesmo não tinha assinatura e era feito na folha de pagamento, que os contracheques 
poderiam sair sem seu conhecimento. Ao ser lida a denúncia que recaia sobre o 
interrogado, afirmou que não tem como ser feito um empréstimo financeiro vinculado a 
assembleia, sem que o funcionário esteja em folha de pagamento vinculado à assembleia, 
que o máximo que poderia ter ocorrido foi o funcionário ser contratado com data retroativa, 
mas que o empréstimo só era efetuado com as assinaturas do Presidente, Deputado e 
funcionário. Que nunca ocorreu folha paralela no D.R.H., e que era possível que ocorresse 
no setor financeiro. Que todos atos de nomeações passavam pelo conhecimento do 
Presidente da Assembleia. Relatou que se o deputado tivesse uma verba disponível até a 
data que desejava contratar retroativo o funcionário, poderia ser feito.

ÉMERSON LIMA, informou que é técnico legislativo da Assembleia Legislativa, que à época 
trabalhou como Diretor do R.H. da Assembleia. Que as nomeações tramitavam legalmente 
e passavam por seu conhecimento. Relatou que não se recorda do seu depoimento 
prestado na Polícia Federal, pois não estava normal, devido a pressão e ao medo de perder 
o seu cargo. Que o papel que era exercido pelo MOISÉS era como se fosse o Diretor ou 
Secretário Geral da Assembleia, que tudo que chegava ao R.H. e aos setores 
administrativos, eram autorizados por ele, que inclusive era seu superior administrativo. Que 
o MARLON trabalhava como assessor na Presidência. Que se recorda de MOISÉS e 
MARLON terem pedido urgência para regularizar uma folha, nomear as pessoas, fazer o ato 
administrativo e os demais trâmites normais, não sabendo informar se a folha estava 
irregular, que a dita não fora gerada no R.H., que fora gerada no Departamento Financeiro 
aos cuidados de TEREZINHA. Recordou-se de a TEREZINHA ter sido levada por MOISÉS 
E MARLON trajando pijamas, para a assembleia, para reunir-se com eles. Que não tem 
conhecimento das interceptações feitas pela Polícia Federal, de sua pessoa tratando com 
MARLON, MOISÉS e demais funcionários da Assembleia. Que acha que é possível que os 
empréstimos consignados passassem de 40% de comprometimento das rendas dos 
funcionários, que em alguns gabinetes existiam essas práticas. Informou que o que era 
feito, era da forma correta. Que existem as folhas suplementares na assembleia e que 
foram pagos esses salários suplementares. Que não é do seu conhecimento de que 
MARLON nesse juízo, atribuiu responsabilidades ao interrogado por desvios com a folha 
oficial para beneficiar deputados da legislatura de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, não 
sabendo de motivos que ele teria para fazer tais assertivas, que não tem inimizade com o 
mesmo. Que as nomeações feitas com datas retroativas eram feitas pela mesa diretora, 
que já chegava toda a documentação pronta para ser incluso em folha, que o funcionário 
tinha conhecimento do que ocorria, pois tinha sua própria assinatura. Que as determinações 
administrativas chegavam autorizadas pela mesa, pelo secretário administrativo, pelo 
primeiro secretário o CHICO PARAÍBA, e somente após que o R.H. cumpria. Que o setor 
financeiro que era o responsável pela autorização de empréstimos consignados dos 
funcionários da assembleia. Que os contracheques e as folhas de pagamentos que eram 
feitos no R.H., eram feitos pelo interrogado.

ELLEN RUTH, informou que é técnica legislativa, que tem conhecimento da denúncia mas 
não concorda com o alegado. Que não se recorda da quantidade de comissionados nem o 
limite da cota de funcionários vinculados ao seu gabinete. Que as nomeações passavam 
pelo 1º Secretário da Mesa, que eles apenas mandavam o pedido de nomeação, e que os 
valores também eram fixados pelo 1º secretário. Que o 1º Secretário da Assembleia era o 
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Chico Paraíba. Que o Diretor Administrativo era o Renato. Que passavam a documentação 
através de memorando, para a nomeação de comissionados de seu gabinete, que não 
estipulava a remuneração, que não se recorda quem estipulava os valores. Que não se 
recorda de Maria Aparecida ter trabalhado em seu gabinete de fevereiro de 2003 a maio de 
2004. Que muitos comissionados trabalhavam externamente. Que durante a permanência 
dos funcionários comissionados no seu gabinete, suas remunerações não sofriam 
alterações, ou eram nomeados ou destituídos. Que ao ser questionada pela variação de 
valores recebidos por Maria Aparecida, que era funcionária lotada de seu gabinete, informou 
que seriam relativos a questões administrativas, que não é de seu conhecimento. Que não 
avalizava contratos referentes a empréstimos financeiros de funcionários comissionados 
vinculados ao seu gabinete, tampouco para Maria Aparecida. Que desconhece que os 
empréstimos financeiros feitos pelos funcionários comissionados com os bancos teriam uma 
exigência de aval do Presidente da Assembleia e do Deputado responsável pelo funcionário 
como condição sine qua non para concretizar tal empréstimo no intuito de garantir que o 
funcionário, apesar de ser comissionado, iria estar vinculado a assembleia pelo período que 
durasse as parcelas do empréstimo. Que desconhece dos convênios firmados entre a 
Presidência da Assembleia e os bancos. Desconhece que Maria Aparecida fora ouvida na 
Polícia Federal, mencionando que jamais trabalhou na assembleia legislativa, tampouco no 
gabinete da Deputada ELLEN RUTH, mesmo constando nos dados da assembleia 
legislativa como vinculada ao gabinete da deputada, e mencionou que todas as nomeações 
feitas pela própria deputada de funcionários vinculados ao seu gabinete, eram funcionários 
efetivos e recebiam salário. Que a Maria Aparecida tinha empréstimos consignados na 
condição de servidora da Assembleia, no banco Pan Americano, e referente ao empréstimo 
haviam 16 parcelas no valor de R$ 1.827,44, mas que no depoimento dado pela Maria na 
Polícia Federal, relatou que nunca foi funcionária da Assembleia Legislativa, e que nunca 
fez qualquer empréstimo bancário, quanto mais vinculado a assembleia legislativa e ao 
gabinete da acusada, quanto a assertiva apresentada a interrogada mencionou ser erro da 
Maria, pois ela foi nomeada no seu gabinete, mas que não tem conhecimento se a 
funcionária fez ou não empréstimos bancários, alegando que não cabe a ela saber. Que 
Valdinei Batista se era funcionário dela, à época trabalhava pra ela como cabo eleitoral e foi 
lotado em seu gabinete, mas que não se recorda dos detalhes de cada funcionário seu. Em 
continuidade o membro do Ministério Público relatou que Valdinei constava na folha de 
pagamento oficial da Assembleia em dois períodps, e que os registros de remuneração 
dele, referente ao 1º período era de R$ 6.500,00 mensal e de R$ 1.640,00 mensal referente 
ao 2º período, totalizando um valor de R$ 93.738,33, porém que o Valdinei afirmou que 
sempre recebeu apenas a quantia de R$ 1.600,00 e nunca recebeu R$ 6.500,00, a acusada 
respondeu que essa afirmação não é verdadeira pois era o próprio funcionário quem 
recebia, e falou que se recorda do Valdinei, mas que essa alegação feita pelo Valdinei que 
ele repassava dinheiro para ela, não é verdadeira pois ninguém nunca devolveu dinheiro a 
ela. Ao ser questionada que o mesmo Valdinei, no mesmo período em que constava como 
funcionário da assembleia legislativa, trabalhava também como empregado da Desagro 
Distribuidora Agropecuária, relatou que os funcionários do seu gabinete, não precisam 
cumprir a jornada de trabalho normal na assembleia, pois as acareações de opiniões 
populares são feitas nas ruas, mas que esses funcionários são representantes do seu 
gabinete aonde forem, que não era comum, mas inclusive que poderiam trabalhar nos 
feriados e finais de semanas quando se deslocavam para cidades próximas, e que houve 
muitos funcionários de seu gabinete que trabalharam como cabos eleitorais. Que 
desconhece os recebimentos em duplicidades, bem como as folhas paralelas, que não cabe 
aos deputados terem conhecimento de tais feitos, que cabe ao secretário da mesa, ao 
Presidente da assembleia e a parte administrativa da casa.
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RONILTON RODRIGUES, informou que à época era Deputado Estadual, e que sua base 
eleitoral era de Ouro Preto do Oeste – RO. Não se recorda o número de funcionários 
comissionados. Que era o próprio quem escolhia os ocupantes dos cargos comissionados 
vinculados ao seu Gabinete. Que o Osnir foi Chefe de Gabinete à época. Relatou que Fábio 
de Oliveira P. era assessor parlamentar. Informou que era obrigado a assinar um 
documento frente às instituições financeiras, garantindo que o funcionário de cargo 
comissionado vinculado ao seu gabinete, ficaria trabalhando em seu gabinete durante o 
período de pagamento das parcelas do empréstimo, que fazia de boa-fé aos cargos 
comissionados que o ajudaram a se eleger como Deputado, que chamou de 
“companheiros”. Que não autorizou ao Osnir nem ao Fábio que recebessem os valores dos 
servidores comissionados referente a salários ou empréstimos. Que não conhece Geane 
Lima de Araújo, nem de Gilmar Caetano Lopes. Que Raimundo Monteiro Gadelha foi seu 
assessor parlamentar. Não se recorda de qualquer funcionário seu receber o montante de 
R$ 13.000,00. Que conhece Adriana Silva Milhomens, que trabalhou em seu gabinete e, 
posteriormente corrigiu dizendo que não se recorda dela, pois pensou que fosse esposa de 
outro funcionário. Que Osias Vieira de Amorim trabalhou com ele como chefe de gabinete, e 
que a esposa dele tinha outro nome diferente de Adriana Silva. Que Osias era chefe de 
gabinete e posteriormente colocou Osnir como chefe de gabinete. Ao ser questionado pelo 
membro do M.P. se ele tinha algum interesse ou trabalho desenvolvido nos Estados Unidos, 
respondeu que “com certeza não”, mas quando o M.P. relatou que o Osias e sua esposa, os 
quais estavam lotados como funcionários comissionados da assembleia vinculados ao seu 
gabinete e, que durante o período que exerceram o cargo em comissão, estavam morando 
nos Estados Unidos recebendo salário da assembleia por quase 02 anos vinculados ao seu 
gabinete, informou que não é de seu conhecimento, pois Osias havia sido exonerado. Que 
não havia controle de frequência dos funcionários de seu gabinete. Que não se recordou de 
Jeziel Lúcio Vieria de Amorim, o qual consta como irmão do Osias. Que Omar Silva C. 
Gaspini era funcionário efetivo da assembleia e ficava a disposição de seu gabinete.

FRANCISCO LEUDO, informou que à época era Deputado Estadual, e que presidiu uma 
Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, além do seu gabinete. Que 
haviam cerca de 25 cargos comissionados vinculados ao seu gabinete, que tinha 2 
gabinetes, um em Porto Velho/RO e o outro em Ji-Paraná/RO. Que escolhia pessoalmente 
seus assessores, através de conhecimento técnico nas atividades que ele designava para a 
pessoa, que a nomeação se dava através de um documento nomeando a pessoa, 
posteriormente a pessoa anexava sua documentação pessoal e posteriormente 
encaminhava a Presidência e R.H. Que os valores que os cargos comissionados 
receberiam de salário não eram específicos, mas que o valor máximo era de R$ 8.000,00, 
mas acha que não tinha nenhum comissionado nesse valor. Relatou que não tinha 
conhecimento de que havia variação de valores recebidos a título de salário, dos 
funcionários comissionados de seu gabinete, que a 1ª Secretaria da Assembleia junto ao 
R.H. da Assembleia quem cuidavam dos valores que os cargos comissionados receberiam. 
Que conhece o Adalvez Chaves de Oliveira, que era funcionário da Câmara Municipal de Ji-
Paraná/RO onde foi Presidente, e que Adalvez foi colocado à disposição da Assembleia 
Legislativa pelos modos legais, e posteriormente nomeado pela Assembleia Legislativa 
como chefe de seu gabinete, mas que não tem conhecimento se o mesmo recebia pelos 
dois locais. Não tem conhecimento das variações de valores recebidos por Adalvez 
referente a salário recebido pela Assembleia. Relatou que foi avalista para um empréstimo 
bancário em nome de Adalvez, que o faria novamente se fosse possível e, que o próprio 
Adalvez o teria dito que afirmou no depoimento na Polícia Federal que não havia recebido o 
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valor do empréstimo do PAN AMERICANO porque a referida instituição financeira remetia o 
valor para pagamento para ser efetuado pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do 
Brasil e, por ter recebido por outro banco diferente do Pan Americano, fez tal afirmação no 
seu depoimento na Polícia Federal que não havia recebido os valores referentes ao 
empréstimo bancário. Que conhece Rubens O. De Magalhães, que era funcionário de seu 
gabinete, que acredita que o mesmo poderia ter recebido o pagamento de alguns servidores 
comissionados de Ji-Paraná/RO, através de procuração, por questão pessoal entre eles. 
Que conhece Dileide de Souza Brasil, como sendo funcionária pública, e trabalhou na 
Prefeitura de Ji-Paraná/RO e chegou a trabalhou por um curto período no escritório do 
interrogado localizado em Ji-Paraná, não sabendo precisar o período dos dias que trabalhou 
para o interrogado, mas acredita que foi do período da tarde para a noite. Que ao ser lido o 
depoimento prestado por Dileide à Polícia Federal, no qual ela alegou que recebia cerca de 
R$ 600,00 reais da prefeitura como funcionária e, recebia a quantia de R$ 600,00 reais em 
mãos e em espécie do senhor Rubens Rolim referente ao seu serviço prestado no escritório 
do interrogado, e que ao saber que constava que ela recebia a quantia de R$ 4.500,00 reais 
mensais pela assembleia, a mesma ficou surpresa porque o valor era muito alto, bem como 
afirmou que nunca trabalhou na assembleia legislativa e sequer sabia onde se localizava, 
que prestou serviços para o interrogado, bem como não recebeu nenhum valor referente a 
folha de pagamento de maio de 2004 no valor de R$ 2.100,00 reais e nunca viu esse 
dinheiro, o interrogado relatou que o escritório não era político, era um escritório 
parlamentar, e não tem conhecimento do alegado pela Dileide, mas que solicitou sua 
nomeação na assembleia, mas não tem a menor idéia quanto aos pagamentos e os demais 
alegado por ela.

EDISON GAZONI, informou que à época em que o JOSÉ CARLOS era Presidente da 
Assembleia, exerceu um mandato de Deputado, que não se recorda de quantos assessores 
parlamentares existiam em seu gabinete. Que a seleção dos assessores eram feitas em 
parte por ele, e outra com os demais assessores vinculados ao seu gabinete. Que houve 
assessores que exerciam trabalhos externos. Que o acusado estipulava o valor que cada 
cargo comissionado vinculado ao seu gabinete receberia, mas que não se recorda. Que 
IVANILDE DA SILVA trabalhou para o acusado como Chefe Adjunto, e que ANGELA 
MARIA trabalhou como Chefe de Gabinete para o acusado. Que Maria da Silva Freitas 
trabalhou para o acusado, não se recorda em qual cargo. Ao ser informado que o 
depoimento prestado por Maria à Polícia Federal no qual ela relatou que recebeu a quantia 
de R$ 100,00 para que fornecesse seus documentos pessoais para a IVANILDE e, que fora 
esse pagamento, desconhece de demais valores recebidos em seu nome, que inclusive 
esses valores chegaram a ser depositados na conta de ANGELA MARIA, o acusado 
desconhece tal fato explicando que era Deputado e não administrador, que cabia aos 
administradores de seu gabinete tal função, mas relatou que à época os pagamentos da 
assembleia eram feitos através de cheques, inclusive os pagamentos dos Deputados, e que 
é possível que Maria da Silva tenha solicitado de alguém para receber por ela porque 
provavelmente ela não teria conta em banco. Que acha que deve ter avalizado um ou dois 
contratos de empréstimos financeiros para servidores comissionados vinculados ao seu 
gabinete. Que não se recorda de Geane Alves, mas que é possível que ela fosse assessora 
parlamentar vinculada ao seu gabinete. Alegou que todo funcionário que era enviado ao 
setor administrativo para ser contratado, preenchia uma ficha com informações pessoais e 
era necessário a assinatura do contratado, o mesmo procedimento seria para a exoneração. 
Que Italo da Silva Ferreira trabalhou por um tempo mais longo em seu gabinete e Luciano 
da Silva Freitas trabalhou em tempo mais curto em seu gabinete. Que nunca reteve 
qualquer valor referente a salário de funcionário vinculado a seu gabinete. Relatou que foi 
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Presidente da Comissão de Indústria e Comércio, e que devido a demanda da comissão, 
contratavam assessores parlamentares para tal feito. Que os únicos cheques recebidos na 
boca do caixa da assembleia foram os seus próprios referentes ao pagamento do cargo de 
Deputado. Que nunca participou de deliberação com outros deputados sobre convênio entre 
a assembleia e bancos sobre empréstimos consignados. Que nunca emprestou sua conta 
bancária a qualquer funcionário.

IVANILDE DA SILVA, relatou que trabalhou na assembleia. Que conhece ANGELA como 
chefe de gabinete, e que trabalhou também com o Luciano e o Italo. Que conhece a Maria 
de Silva Freitas, que era assessora do EDISON GAZONI, e inclusive é sua prima, que a 
mesma informou que o depoimento prestado na Polícia Federal fora feito com muito 
nervosismo, que ela achou que o mais fácil seria alegar que não trabalhou na assembleia. 
Que fez empréstimo consignado em seu nome e que recebeu o valor, que foi intermediado 
por uma mulher loira que representava o banco, que ela apenas fornecia os dados e 
documentos pessoais, que os demais procedimentos era feito por essa pessoa, inclusive a 
comunicação ao setor financeiro para os descontos das parcelas direto de seu pagamento. 
Que conhece Geane Alvez, que era sua cunhada e morava com seu irmão, que ela 
desenvolveu um trabalho provisório na assembleia, nomeada e tudo, que ela não trabalhou 
como empregada doméstica. Que as vezes a acusada ou a ANGELA recebia pela Geane 
para sacar o cheque em conta do banco porque a mesma solicitava pois não tinha conta em 
banco para transformar o cheque em dinheiro. Que conhece a Irene, que trabalhou como 
assessora parlamentar.

JOÃO BATISTA DOS SANTOS disse que foi Deputado Estadual por três mandatos. 
Quanto aos empréstimos o Banco tratava diretamente com os funcionários. As instituições 
bancárias tinham apoio do financeiro da Assembleia. Não tem conhecimento do destino 
dado aos valores dos empréstimos. Nenhum desses valores passou por sua conta. Nada 
sabe dizer quanto a funcionários “fantasmas”. Álvaro Gomes Pereira trabalhou em uma 
Casa de Apoio que possuía e fazia atendimento ao público, como parlamentar, em Porto 
Velho/RO, próximo ao Hospital de Base. Não sabe dizer quem é Ana Rodrigues Oliveira, 
pois a maioria das pessoas eram contratadas pela Presidência e setor financeiro da 
Assembleia. Nunca ouviu falar em “reserva de leitos” para indicação de deputados, nos 
hospitais públicos. Trabalhou como político desde 1988 e sempre fez trabalhos sociais. 
Andiara de Sá Barreto trabalhava no atendimento social, porém não se recorda o período. 
Arnon Lima sempre trabalhou consigo, também como apoio social. A maioria dos servidores 
trabalhavam no atendimento social. Não se recorda de Carina Mariúba. Cássia Gomes dos 
Santos é sua esposa e sempre lhe acompanhou. Não lembra de Larissa Augusta. 
Claumardson Paiva também se recorda. Cleriston Joaquim dos Santos, Denisia Messias da 
Silva, Leonardo Amora Couceiro, Renata dos Santos Santana, Richardson Fernandes de 
Miranda, Rivana Oliveira, Sexinete Oliveira Silva, Tatiana Faini do nascimento, Vagner 
Almeida Alexandre e zenir de oliveia silva não se recorda. Luiz da Silva feitoza trabalhou 
como motorista. Marcos Oliveira de matos também fazia trabalho social. Maria das Graças 
Silva, Maria Lindinete Brito. Marly da Silva paiva trabalhava na assembleia, no apoio. Como 
as vezes os servidores eram nomeados pela Presidência e colocados à disposição do seu 
gabinete, então não tinha controle desse pessoal e não tem conhecimento daqueles 
servidores que nunca trabalharam na Assembleia. A presidência não tinha limite para 
contratação de funcionários. Os gabinetes sim, pelo que se recorda eram 22 ou 25 pessoas. 
Não tinha nenhuma ligação com a Signo Factoring. Nunca fez nenhum empréstimo nesse 
local. Na época dos fatos apenas comprou um apartamento. Não tem conhecimento da 
entrega de cheques com pagamentos de funcionários da Signo Factoring, tampouco de eles 
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terem sido utilizados para pagamento de dívidas duas. José Joaquim dos Santos e José 
Amauri dos Santos são seus irmãos. Nunca mexeu com cheque de funcionário e não sabe 
porque o endosso dos cheques foram feitos apenas por uma só pessoa. Não tem 
conhecimento da falsificação de contracheques. Seu irmão José Joaquim trabalhou pouco 
tempo nos eu gabinete. Não tem conhecimento da interferência dele nos empréstimos 
pessoais, tampouco na nomeação de servidores “fantasmas”. Seu irmão não tinha relação 
com a presidência da assembleia. Não tem conhecimento da transferência de valores de 
funcionários para as contas bancárias dos seus irmãos José Joaquim e José Amauri. Não 
sabe quem falsificou os contracheques de Arnon. Nunca autorizou tal confecção. Não tinha 
proximidade com Ivan Bezerra ou Emerson Santos. Não tinha conhecimento da alternância 
de vencimentos dos funcionários do seu gabinete. Alvaro Gomes Pereira é seu concunhado 
e ele trabalhou por um período na Assembleia, no setor do transporte, no período de 1994 a 
1996, mas não foi responsável pela contratação dele. Ele foi contratado pela Presidência da 
Assembleia. Trabalhou com o esposo de Rivana na Assembleia, mas nunca teve nenhuma 
relação com ela e não sabe como o nome dela foi envolvido nos empréstimos. Não fez 
nenhum pedido para que Claumardson realizasse empréstimos em seu favor. Sezinete é 
cunhada do seu irmão e ela nunca lhe repassou nenhum valor. Foi responsável pela 
contratação de sua esposa, mas não se recorda do salário que ela recebia. O salário dela 
foi aumentado dentro da cota do seu gabinete, nada irregular. Não se recorda porque ela foi 
exonerada em um mês e recontratada em outro. Marcos trabalhou nos eu gabinete e não 
sabe porque ele recebia quantias na conta dele, tampouco dele ter transferido valores para 
a Signo Factoring. Nunca ninguém pagou dívidas suas e não sabe sobre valores 
transferidos para a denúncia do denunciado ANTÔNIO. 

JOSÉ AMAURI DOS SANTOS disse que emprestou R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 
Arnon e depois ele lhe devolveu com uma transferência em sua conta bancária. Conhece 
Álvaro, Andiara, Arnon, Cássia, Claumardson, Denísia, Luis Feitosa, Marcos, Maria das 
Graças, Maria Lindinete, Marly, Sezinete e Zenir trabalharam para o seu irmão na 
Assembleia. Eles também trabalharam em sua companhia, quando também foi deputado 
estadual. Os demais não conhece. A contratação era solicitada para a Presidência, que 
autorizada, e retornava para o gabinete. Cada gabinete tinha um valor fixo para despesas 
de pessoal. Não sabe nada em relação aos empréstimos consignados. Na época era 
prefeito em Jaru/RO e não tinha conhecimento do que ocorria na Assembleia. Não sabe de 
nenhuma relação do seu irmão JOÃO BATISTA com a Signo Factoring. Seu irmão José 
Joaquim prestava serviços para o gabinete do seu irmão, como assessor parlamentar. Não 
tem afinidade com JOSÉ CARLOS e não sabe como era a reação de JOÃO BATISTA ou 
José Joaquim com ele. Não tem conhecimento de que Arnon era servidor “fantasma”. 
Sempre o viu prestando serviços na Assembleia. Nada sabe sobre a falsificação dos 
contracheques dele. Emerson Santos e Ivan Bezerra são funcionários da Assembleia até os 
dias atuais. Não sabe sobre as oscilações dos salários dos funcionários. Marcos foi seu 
assessor e não sabe nada sobre valores na conta dele, tampouco sobre a relação dele com 
a Signo Factoring. 

DEUSDETE ANTÔNIO ALVES disse que os servidores eram contratados pelo gabinete de 
cada deputado, mas os empréstimos que eles faziam era por conta deles. A Assembleia 
apenas facilitava a negociação. Os seus servidores foram regularmente contratados. Quem 
contratava os servidores normalmente era o Chefe de Gabinete, que encaminhava os 
papéis para o DRH. O seu chefe de gabinete era o Vicente de Souza. Nunca participou se 
reunião nenhuma com o “Carlão de Oliveira”, sobre a contratação de empréstimos, 
tampouco contratou servidores “fantasmas” em seu gabinete. Os bancos, as vezes, exigiam 
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que os deputados avalizassem os empréstimos, porém não sabe por qual finalidade. 
Wagner Carvalho Lopes era assessor parlamentar e trabalhava em Ji-Paraná/RO. Na época 
dos fatos não exigia a “lei do nepotismo”, então era possível a contratação de parentes dos 
deputados. Também não havia um limite de pessoas a serem contratadas. Geralmente 
contratavam pessoas para atuar junto à associações para verificarem possibilidades de 
elaboração de projetos e emendas parlamentares para as associações. Marcos Joel Junior, 
Edson da Silva Medeiros, Vanda Darci Ott, Vilma da Purificação Santos, Sebastião Alves, 
Selma Alves, Alba Alves e Simone Alves também eram assessores parlamentares do seu 
gabinete e trabalhavam no diretório em Ji-Paraná. Nunca recebeu empréstimo ou dinheiro 
de nenhum assessor parlamentar. Os empréstimos deles foram realizados para interesses 
pessoais, dos próprios servidores, não sabendo especificar quais. Não sabe quantos 
contratos de empréstimos avalizou. Não se recorda de quem levava os contratos para 
colher sua assinatura, se eram os próprios servidores ou se havia alguém específico. Os 
valores dos empréstimos eram creditados diretamente na conta pessoal de cada um dos 
servidores. Nunca nenhum servidor reclamou de alguém outro servidor pedindo vantagens 
para eles. Nunca se reuniu com a mesa diretora da Assembleia para tratar da contratação 
de funcionários, apenas no início da legislatura foram informados que teriam uma verba de 
gabinete para contratar assessores. Nunca teve atrito com os seus servidores. 

FRANCISCO IZIDRO DOS SANTOS foi deputado estadual de 2003 a 2006. Não conseguiu 
se reeleger, mas ficou na suplência e assumiu por três ou quatro meses no final do 
mandato. O Presidente da Assembleia era o “Carlão de Oliveira”. Nunca integrou a mesa da 
Casa de Leis. Seu gabinete possuía aproximadamente 14 pessoas, não se recordando o 
nome delas. Vera Lúcia, Luzileide e Maria de Lourdes eram funcionários do seu gabinete. 
Elas entraram bem no início do mandado e somente uma não terminou o mandato, as 
outras duas sim. Dos 14 servidores do seu gabinete apenas um era concursado, Heleno, 
que era motorista. Luzineide e Maria de Lourdes trabalhavam atendendo as pessoas em 
seu escritório de Ariquemes/RO. Veralúcia trabalhava no gabinete em Porto Velho/RO. O 
salário dos servidores variavam porque quando eles iam desempenhar funções fora do local 
de suas lotações eles recebiam a mais para cobrir essas despesas. Era padrão na 
Assembleia mudar as funções deles, nesses casos, para receberem mais. RADILMA era 
sua irmã. Quando a Assembleia fechou o convênio com os bancos, para a contratação dos 
empréstimos, virou uma confusão na Casa porque todos os funcionários queriam e não 
liberou para os seus. Depois acabou liberando para Vera e mais duas outras funcionárias. O 
aval consistia na obrigação do deputado em não exonerar o servidor antes da quitação do 
empréstimo. A Vera pediu o número da consta da sua irmã (RADILMA) para mandar 
dinheiro para a irmã dela, que iria para os Estados Unidos. Esse dinheiro realmente foi 
repassado para a irmã de Vera. Em relação as demais não sabe dizer o porquê o dinheiro 
dos empréstimos foi parar na conta da sua irmã. Somente após os fatos é que tomou 
conhecimento de valores depositados na sua conta e não sabe explicar o porquê. Quem 
administrava sua conta era o seu filho e por essa razão não visualizou os depósitos, porém 
no decorrer do interrogatório disse que seu filho não tinha acesso as senhas de suas 
contas, apenas realizava depósitos. Acreditava que os cheques se referiam a serviços 
prestados. Não sabia que eram de sua irmã. Não sabe porque ela depositou esses cheques 
em sua conta. Sua irmã nunca foi na Assembleia. Inicialmente os pagamentos dos 
servidores da Assembleia era realizado por cheques, depois de um tempo é que mudaram. 

RADILMA ARAÚJO DOS SANTOS FERREIRA disse que nunca trabalhou na Assembleia. 
É irmã de FRANCISCO IZIDRO, mas nunca trabalhou para ele. Sempre foi professora do 
Estado de Rondônia. Seu nome foi envolvido nos fatos por Veralúcia. Ela trabalhava na 
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Assembleia e já tinha morado consigo, quando o seu filho era bebê ela cuidava dele. Certo 
dia ela lhe ligou pedindo seus dados bancários para receber uns valores e passar para a 
família dela, porque a irmã dela moraria fora do país. Acolheu o pedido dela, porque sabia 
que ela não possuía conta bancária. Depois viu que foi depositado na sua conta o valor de 
R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Depois ficou sabendo que três pessoas eram 
donas do dinheiro, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) de cada uma. Depois Veralúcia lhe 
informou que o dinheiro era das três. Elas lhe procuraram e repassou os valores para elas, 
em cheques. As três pessoas trabalhavam com o seu irmão na Assembleia. Não passou 
nenhum cheque para o seu irmão. Só tomou conhecimento das irregularidades quando foi 
prestar depoimentos. Elas não lhe disseram para que é o dinheiro. Não sabe se parte do 
dinheiro caiu na conta do seu irmão e nem perguntou dele. Na época dos fatos a 
Assembleia pagava os servidores com cheques nominais. Após prestar depoimento do 
Ministério Público procurou o seu irmão e ele também ficou chocado com a situação. Pelo 
que ele conversou entendeu que elas não comunicaram a ele que fariam aquilo. Nunca nem 
entrou na Assembleia Legislativa de Rondônia.

A oitiva das testemunhas resultou no seguinte.

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SILVA, às perguntas respondeu que: sou agente 
administrativa do Governo Federal prestando serviços no Hospital de Base. Ás perguntas do 
Ministério Público respondeu que: confirmo os termos do depoimento prestado na Polícia 
Federal às fls. 74/75. Eu realmente trabalhei na casa de apoio, mas depois eu saí. Como eu 
trabalhava no Hospital de Base, não podia continuar trabalhando para ele. Fui procurada 
pelo irmão do Deputado João da Muleta, cujo nome é Zezinho que me propôs fazer um 
empréstimo. Na época eu concordei. Eu concordei, pois disseram que era uma ajuda para a 
casa de apoio . Eu trabalhei lá e via a dificuldade das pessoas. Todavia, não fiquei com 
nenhuma quantia. Às perguntas da defesa do acusado JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 
respondeu que: conheço Carlão de Oliveira, mas não pessoalmente. Quem me procurou 
para o empréstimo foi o irmão do Deputado João da Muleta. O Carlão de Oliveira nunca me 
procurou para falar sobre empréstimo, eu conversei com ele uma vez em uma festa, mas 
não sobre empréstimo. Não conheci Moisés, irmão do Carlão. Também não conheci 
Haroldinho. Às perguntas da defesa dos acusados EMERSON LIMA SANTOS e ELLEN 
RUTH CANTANHEDE SALLES ROSA respondeu que: quando me procuraram para 
contratação me pediram documentos. Às perguntas da defesa da Defensora Pública 
respondeu que: não conheço Osni e Fábio. José Joaquim, acredito que seja o Zezinho, 
irmão do Deputado João da Muleta. Pelos demais advogados não houve perguntas. Às 
perguntas do MM. Juiz respondeu que: fiquei trabalhando na casa de apoio mais de ano. Os 
pacientes encaminhados do interior eram mandados para mim. O valor que eu recebia era 
pequeno, em torno de um salário mínimo. Quem me pagava era o deputado ou funcionários 
dele. Eu recebia sempre em dinheiro. Eu sabia que era funcionária da Assembleia, mas 
nunca procurei por contracheque emitido por eles. Nunca me falaram o valor do 
empréstimo. Também nunca me falaram o valor do meu salário. 

SEZINETE OLIVEIRA DA SILVA, às perguntas respondeu que: nunca trabalhei como 
funcionária pública. Já trabalhei na casa de apoio do deputado João da Muleta. Ás 
perguntas do Ministério Público respondeu que: recebia R$ 1.000,00 na casa de apoio. 
Quem me pagava era o João da Muleta junto com o Amauri, irmão do deputado. Recebia 
em dinheiro. Eu mesma não fiz empréstimo. Colocaram meu nome lá, mas eu nem vi a cor 
do dinheiro. Não me lembro o valor do empréstimo. Não me falaram para que seria usado o 
dinheiro. O empréstimo não foi pago, meu nome ainda está negativado. Às perguntas da 
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defesa do acusado JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA respondeu que: Carlão de Oliveira 
conheço apenas de nome. Nunca conversei com ele a respeito de contratação ou 
empréstimo. Às perguntas da defesa dos acusados EMERSON LIMA SANTOS e ELLEN 
RUTH CANTANHEDE SALLES ROSA respondeu que: na contratação não me pediram 
documentos. Pelos Às perguntas da defesa da Defensora Pública respondeu que: não 
conheci as pessoas de José Joaquim dos Santos, Fábio de Oliveira Poleski e Osni de 
Souza. Às perguntas do MM. Juiz respondeu que: trabalhei na casa de apoio durante um 
ano e pouco. Na época saí porque eles não estavam mais me pagando. Disseram que 
estavam em dificuldades e pediram para eu aguentar mais um pouco. Naquela época eu 
estava com problema com meu filho e resolvi sair. Um senhor que trabalhava lá, chamado 
Luiz, me convidou e através do Amauri eu fui contratada. Não assinei nenhum contrato, 
simplesmente cheguei e comecei a trabalhar. Eu não recebia contracheque enem assinava 
recibo do dinheiro que recebia. 

MARLY DA SILVA PAIVA, às perguntas respondeu que: já fui funcionária pública, trabalhei 
na SEDUC. Já trabalhei para o João da Muleta fazendo serviços na casa de apoio. Às 
perguntas do Ministério Público respondeu que: eu recebia, mas não recebia contracheque. 
O valor que eu ganhava era de um salário. Somente vi o conselheiro quando fui depor na 
Polícia Federal. Nunca trabalhei na Assembleia Legislativa. Trabalhava principalmente aos 
finais de semana. Vinha gente de Jaru e a gente acomodava para dormir e levar nos 
hospitais. Lido o meu depoimento prestado na Polícia Federal constante às fls. 34/35 do 
anexo VII afirma que não é verdade o que consta ali. Minhas irmãs ligaram dizendo que iam 
depor e eu também fui, o que é verdade no depoimento é a parcela onde trabalhei na casa 
de apoio. No entanto, nunca trabalhei na Assembleia, nunca fiz aqueles empréstimos 
mencionados no meu depoimento e nunca peguei aquele dinheiro. Quem pegava o dinheiro 
eram eles mesmos. Eu não utilizei dinheiro para comprar imóvel ou pagar a faculdade de 
minha filha. Um advogado me acompanhou. Acho que o advogado foi indicado pelo João da 
Muleta. Foi o advogado quem pediu que eu dissesse o que consta no meu depoimento. 
Nunca recebi R$ 6.000,00 da Assembleia Legislativa, só vim saber no dia. A Sezinete é 
minha irmã, ela também trabalhava na casa de apoio. Quem comandava a casa de apoio 
era um senhor que morava na casa mesmo. Acho que o nome dele era José. Minha irmã 
ficava trabalhando durante a manhã. O deputado João da Muleta ia na casa de apoio 
frequentemente. Que eu visse, os irmãos dele não iam lá. Recebi uma carta dizendo que 
meu nome estava no SERASA, daí eu fui para cima deles. Acho que eles contrataram um 
advogado e resolveram. Não sei quem é Antônio Sobrinho e nem Marcos Oliveira. Às 
perguntas da defesa do acusado JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA respondeu que: Carlão de 
Oliveira eu só vi na televisão. Eu nunca conversei com ele. Às perguntas da defesa da 
Defensora Pública respondeu que: não conheço José Joaquim dos Santos, Fábio de 
Oliveira Poleski e Osni de Souza. Pelos demais acusados não houve perguntas. Às 
perguntas do MM. Juiz respondeu que: trabalhei bastante tempo na casa de apoio, fiquei 
uns cinco anos lá. Eu recebia um salário, mas não tinha contracheque. Eu não assinava 
recibo. Eu ia muito mais como voluntária. 

ZENIR DE OLIVEIRA SILVA, às perguntas respondeu que: nunca fui funcionária pública. 
Às perguntas do Ministério Público respondeu que: nunca trabalhei na Assembleia 
Legislativa. Trabalhei numa casa de apoio de um deles, mas não foi muitos meses. Era 
casa de apoio do João da Muleta. Nessa época ele me pagava duzentos reais. Lido o meu 
depoimento prestado na Polícia Federal constante às fls. 25 do anexo VII não é verdadeiro. 
Nunca recebi R$ 6.000,00, mas apenas R$ 200,00 pelo serviço que fazia na casa. Também 
não fiz empréstimo e nem peguei dinheiro. Nunca fui no UNIBANCO e nem no HSBC. Acho 
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que quem me disse para falar aquilo foi o advogado. Sou irmã da Maria das Graças, da 
Suzinete e da Marly. O advogado disse para falarmos qualquer coisa. O banco me cobrou o 
empréstimo, mas eu disse a eles que não tinha dinheiro e nem tinha condições de pagar. 
Eu não administrava a casa de apoio. Eu ia lá e ajudava na limpeza. Não sei quem 
mandava na casa de apoio. Às perguntas da defesa do acusado JOSÉ CARLOS DE 
OLIVEIRA respondeu que: quando fui na Polícia Federal eu estava sozinha. Não conheço 
Carlão de Oliveira, não sei nem quem é. Às perguntas da defesa do acusado MARCOS 
OLIVEIRA DE MATOS respondeu que: não conheço a pessoa de Marcos Oliveira de Matos. 
Às perguntas da defesa da Defensora Pública respondeu que:não conheço JOSÉ JOAQUIM 
DOS SANTOSFÁBIO DE OLIVEIRA POLESKI e OSNI DE SOUZA. Pelos demais 
advogados e pelo MM. Juiz não houve perguntas. 

JEANNE LIMA DE ARAÚJO, às perguntas respondeu que: nunca fui funcionária pública. 
Às perguntas do Ministério Público respondeu que: nunca trabalhei na Assembleia 
Legislativa. Recebia pelo Hospital Bom Jesus, não sabia que era pela Assembleia. O 
Hospital Bom Jesus ficava na Calama, perto do Gonçalves. Era um hospital particular e 
tinha vários donos. O Osni, assessor do Ronilton Capixaba era um dos donos. Lido o meu 
depoimento prestado na Polícia Federal às fls. 582/583 do volume III, dos autos principais, 
confirmo-o integralmente. Confirmo também os termos do depoimento prestado às fls. 1707 
do volume VI dos autos principais. Todavia, reafirmo que nunca trabalhei na Assembleia, ia 
lá apenas para receber. Conheço Fábio de Oliveira, que é sobrinho do Osni. Trabalhava 
com o Osni. Eles tinham um escritório de licitação. Ficava localizado atrás da EMATER. Fui 
receber uma vez lá. Quem me pagou foi o Osni ou umas pessoas que trabalhavam com ele. 
Não sei o que faziam no escritório. Não conheço Ivan Bezerra. Às perguntas da defesa do 
acusado JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA respondeu que: pessoalmente não conhecia Carlão 
de Oliveira. Nunca conversei com ele. Fui na Polícia Federal sozinha, eu tinha acabado de 
chegar de viagem. Não fui pressionada a prestar aquelas informações. Às perguntas da 
defesa dos acusados EMERSON LIMA SANTOS e ELLEN RUTH CANTANHEDE SALLES 
ROSA respondeu que: entreguei documentos e assinei um monte de papel, mas achei que 
era para contratação no hospital. Tenho o ensino médio completo. Eram contratos e eu não 
lia muito não, pois eram muitos documentos. Às perguntas da defesa do acusado 
RONILTON RODRIGUES REIS respondeu que: Ronilton Capixaba eu não conheço 
pessoalmente. Nunca tratei com o Ronilton. Eu ouvia as pessoas falarem que o dinheiro do 
empréstimo devolvido ia para o Ronilton Capixaba. Eles não falaram para mim, mas eu ouvi. 
Às perguntas da defesa da Defensora Pública respondeu que: o Fábio é falecido, morreu 
em um acidente acontecido o ano passado. Não conheço JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS. 
Soube da morte do Fábio quando encontrei a esposa do Osni e ela me disse. Ele faleceu 
aqui em Porto Velho. Pelos demais advogados e pelo MM. Juiz não houve perguntas. 

HELENA DO NASCIMENTO ARAÚJO, às perguntas respondeu que: trabalhei na 
Assembleia Legislativa no ano de 2004. Às perguntas do Ministério Público respondeu que: 
trabalhava como assessora parlamentar do deputado Ronilton Capixaba. Trabalhava direto 
com o público. Trabalhava fazendo campanha eleitoral, fazendo trabalho de rua. Ele tinha 
assessores em outra localidade. Eu trabalhava só. Eu trabalhava em meu bairro e nos 
bairros vizinhos. Não tinha contato com outros assessores, eu fazia a minha parte. Eu 
recebia cheques no valor de R$ 5.000,00, mas eu tinha minhas despesas, pois trabalhava 
com meu carro. Eram despesas com deslocamento. Eu viajava para o interior, Ouro Preto, 
Ariquemes, na época dos comícios. Se não me engano fiz empréstimo consignado. O valor 
não chegou a R$ 20.000,00. Foi no Banco do Brasil. Na época eu precisei para meus 
gastos e fiz o empréstimo. Eu usei esse dinheiro. Eu reformei minha casa e ajudei minha 
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mãe no interior. Eu fiquei pagando esse empréstimo. Paguei todo ele. Não fui negativada no 
SERASA. Lido o meu depoimento prestado na Polícia Federal às fls. 129/130 do anexo IV, 
confirmo as informações ali constantes. Conseguia viver com R$ 700,00 que sobrava do 
meu salário. Eu fazia uma coisa aqui e outra ali para sobreviver. Eu sou professora com pós 
graduação. Trabalho na prefeitura de Candeias do Jamari e ganho R$ 2.500,00. Às 
perguntas da defesa do acusado JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA respondeu que: não 
conheço Carlão de Oliveira. Às perguntas da defesa dos acusados EMERSON LIMA 
SANTOS e ELLEN RUTH CANTANHEDE SALLES ROSA respondeu que: entreguei 
documentos no gabinete do Ronilton Capixaba por ocasião de minha contratação. Eu 
recebia através do Osni. As vezes caía na conta e às vezes ele me passava um cheque. Às 
perguntas da defesa da Defensora Pública respondeu que: não conheço. JOSÉ JOAQUIM 
DOS SANTOS. Conheci FÁBIO DE OLIVEIRA POLESKI, ele é falecido. Trabalhava com o 
Ronilton Capixaba. O Osni de Souza era assessor do deputado. Pelos demais advogados e 
pelo MM. Juiz não houve perguntas. 

VERA LÚCIA MARQUES CARVALHO, às perguntas respondeu que: atualmente trabalho 
na EMATER. Trabalhei na Assembleia e em uma cooperativa. Às perguntas do Ministério 
Público respondeu que: na cooperativa eu prestei serviços, mas não lembro o período. Não 
sei se foi no mesmo período que trabalhei na Assembleia. Era assessora parlamentar na 
Assembleia. Quando precisava levar alguém para alguma coisa, era eu quem levava. 
Também fiz serviços de banco. Eu levava ao médico, fazia acompanhamento. Cumpria 
expediente na Assembleia. As pessoas doentes vinham e eu ia ao hospital acompanhá-las. 
As pessoas vinham do interior, região de Ariquemes. Quem tinha pessoas que trabalhavam 
em Ariquemes que informavam quando os pacientes vinham. Quando não tinha serviço de 
campo para fazer, eu ficava à disposição na Assembleia, fazia ofício e o que pediam para 
eu fazer. Não lembro o valor que eu recebia, pois no período que trabalhei lá o valor variou. 
Hoje sou formada em Administração Rural, naquela época iniciei o curso superior. 
Atualmente ganho dois mil e poucos reais. Lido o meu depoimento prestado na Polícia 
Federal às fls. 1061/1064 do volume IV dos autos principais, confirmo o que falei o que ali 
está, no entanto, fui muito pressionada pelos policiais. Nunca tinha estado naquela situação 
e me senti pressionada. Muitas das informações que ali estão, os policiais gritaram para eu 
admitir. Eu estava com advogado. O advogado ficou na dele. Fu eu quem contratou 
advogado. Não lembro o valor que paguei. Às perguntas da defesa do acusado JOSÉ 
CARLOS DE OLIVEIRA respondeu que: não conheço Carlão de Oliveira, eu apenas o via, 
mas não o conheço. Às perguntas da defesa dos acusados FRANCISCO IZIDORO DOS 
SANTOS, RADILMA ARAÚJO DOS SANTOS, IVANILDE DA SILVA LAUREANO e ÂNGELA 
MARIA FERREIRA XAVIER DE SOUSA respondeu que: os empréstimos fui eu quem fiz. 
Fui eu quem assinei os contratos dos financiamentos. Não repassei parcela do 
financiamento para o Deputado Francisco Izidoro. O empréstimo já foi todo pago. Às 
perguntas da defesa da Defensora Pública respondeu que: não conheço as pessoas de 
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, FÁBIO DE OLIVEIRA POLESKI e OSNI DE SOUZA. Pelos 
demais advogados e pelo MM. Juiz não houve perguntas. 

MARIA SILVA FREITAS, às perguntas respondeu que: nunca fui funcionária pública. Às 
perguntas do Ministério Público respondeu que: confirmo os termos do depoimento prestado 
na Polícia Federal constante às fls. 301/302 do anexo IV, volume I. Não tenho 
conhecimento de empréstimo consignado em meu nome. Nunca tive carteira assinada e 
nem conta em banco. Nunca fui cobrada por nenhum banco. Às perguntas da defesa dos 
acusados FRANCISCO IZIDRO DOS SANTOS, RADILMA ARAÚJO DOS SANTOS, 
IVANILDE DA SILVA LAUREANO e ÂNGELA MARIA FERREIRA XAVIER DE SOUSA 
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respondeu que: nunca cheguei a receber dinheiro e repassar para alguém da Assembleia. 
Às perguntas da defesa dos acusados DEUSDETE ANTÔNIO ALVES, FRANCISCO 
LEUDO BURITI DE SOUSA e EDSON GAZONI respondeu que: Sou prima da Ivanilde. Não 
tive contato com o deputado Edson Gazoni a respeito desses pagamentos. Não tinha 
contato com ele. Não fiz negócios com cheques e nem com outros documentos. Pelos 
demais advogados não houve perguntas. Às perguntas do MM. Juiz respondeu que: quando 
entreguei os documentos para a Ivanilde ela disse que era para receber um dinheiro, mas 
eu não perguntei mais nada. Recebi R$ 100,00, acho que duas ou três vezes. O dinheiro 
era entregue pela Ivanilde. Ela me dava em dinheiro mesmo. Trabalhei como formiguinha 
para o Gazoni. Recebi em virtude desse serviço, mas não lembro o nome da pessoa que 
pagava. Era ali na Buenos Aires. Quem me chamou para trabalhar foi a Ivanilde. Ela já tinha 
conhecimento com o deputado Gazoni. Não sei se a Ivanilde trabalhou com o Gazoni 
depois. Não me recordo se entreguei os documentos para a Ivanilde antes ou depois de 
trabalhar como formiguinha. Eu não me lembro, faz muito tempo. 

LUCIANO SILVA FREITAS, às perguntas respondeu que: trabalhei na Assembleia 
Legislativa entre os anos de 2002 e 2004. Às perguntas do Ministério Público respondeu 
que: trabalhava com um grupo que fazia reuniões. Também fazia viagens para fazer 
campanhas. Trabalhava com o Edson Gazoni. Fazia campanha com publicidade juntos aos 
ribeirinhos. Falava a eles das ações e propostas do deputado Edson Gazoni. Ganhava 
basicamente R$ 4.900,00. Não lembro bem o valor, pois faz tempo. Tenho o segundo grau 
completo. Tenho curso de informática e comunicação. Atualmente me afastei da área, 
trabalho mais como mecânico. Atualmente recebo R$ 1.500,00. Fui ouvido na Polícia 
Federal. Não fui coagido e nem pressionado lá. O Delegado perguntou e eu fui 
respondendo. Naquela oportunidade eu estava com advogado. Às perguntas da defesa do 
acusado JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA respondeu que: o dinheiro que eu recebia ficava 
comigo integralmente. Conheço Carlão de Oliveira, até conversava com ele, mas não tenho 
amizade. Nunca tratei com o Carlão a respeito de dinheiro ou empréstimo de banco. Às 
perguntas da defesa dos acusados FRANCISCO IZIDRO DOS SANTOS, RADILMA 
ARAÚJO DOS SANTOS, IVANILDE DA SILVA LAUREANO e ÂNGELA MARIA FERREIRA 
XAVIER DE SOUSA respondeu que: tirei um empréstimo para comprar uma casa. Não me 
recordo o valor, mas foi apenas um empréstimo. Eu assinei documentos no banco. Não 
repassei o valor do empréstimo para nenhum deputado. O empréstimo já foi quitado. Às 
perguntas da defesa da Defensora Pública respondeu que: posso até conhecer, mas não 
me lembro dos nomes de JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, FÁBIO DE OLIVEIRA POLESKI 
e OSNI DE SOUZA. Às perguntas da defesa dos acusados DEUSDETE ANTÔNIO ALVES, 
FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA e EDSON GAZONI respondeu que: o salário 
mensal que eu recebia eu utilizava para pagar minhas despesas com deslocamento e 
também para pagar o empréstimo. A despesa era com transporte, alimentação e outras que 
não me recordo agora. Assinei alguns documentos, mas não sei se era para minha 
nomeação. Meus vencimentos eram depositados em conta bancária. Pelos demais 
advogados não houve perguntas. Às perguntas do MM. Juiz respondeu que: fiz empréstimo 
no Banco Panamericano. Recebia meu salário no UNIBANCO. O imóvel que comprei foi no 
Bairro Esperança da Comunidade, na Rua José Vieira Cahula com a Mamoré. Eu vendi 
esse imóvel há quatro meses. Eu vendi esse imóvel por R$ 50.000,00. Não me lembro 
quanto paguei nele. Com o empréstimo, além de comprar o imóvel, eu também comprei 
uma motocicleta. A motocicleta em questão eu comprei de segunda mão, mas não passei 
para meu nome. Durante esse período eu possuí umas seis motocicletas.

LENY OLIVEIRA DE LIMA, às perguntas respondeu que: nunca fui funcionária pública. Às 
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perguntas do Ministério Público respondeu que: confirmo os termos do depoimento prestado 
na Polícia Federal às fls. 1805/1806, volume VI dos autos principais. Os deputados 
mencionados no depoimento compareciam na Signus, mas tratavam com o proprietário. Eu 
trabalhava na Signus Factoring e não na Signus Imobiliária. Não tinha contato direto com os 
deputados. Não sei se eles mandavam servidores para tratar com o proprietário. Os 
cheques eram nominal aos servidores e endossados por eles. Os cheques foram emitidos 
pela Assembleia Legislativa. Eu não sei qual o objetivo desses cheques, mas os deputados 
tinham negócio com o Sr. Sidney, nosso patrão e ele mandava lançar no sistema. A 
Factoring trabalhava com desconto de cheques e não com empréstimo. A empresa cobra 
uma taxa em cima do valor descontado no cheque. Não sei o percentual. O cliente desconta 
o cheque e a empresa de apropria de um percentual daquele valor. Às perguntas da defesa 
dos acusados FRANCISCO IZIDRO DOS SANTOS, RADILMA ARAÚJO DOS SANTOS, 
IVANILDE DA SILVA LAUREANO e ÂNGELA MARIA FERREIRA XAVIER DE SOUSA 
respondeu que: em relação ao deputado Chico Doido não me recordo se o Sidney tinha 
alguma relação com ele. Naquela época eu sabia pela fisionomia. Hoje eu sei pelos nomes. 
Às perguntas da defesa da Defensora Pública respondeu que: em relação às pessoas de 
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, FÁBIO DE OLIVEIRA POLESKI e OSNI DE SOUZA, eu 
conheço apenas o José Joaquim com o apelido de Zezinho. Ele costumava ir na empresa. 
Não sei o que ele ia fazer lá. Ele tratava direto com o Sidney. Pelos demais advogados e 
pelo MM. Juiz não houve perguntas. 

TEREZINHA ESTERLITA GRANDI MARSARO disse que trabalhava Diretora Financeira da 
ALE há dez anos antes dos fatos narrados. Era responsável pelos pagamentos de 
servidores e empresários. Narrou que os fatos decorreram por determinação do então 
presidente da Casa JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, ele lhe passava uma relação com o 
nome de todos os deputados e cada deputado apresentava uma relação de funcionários. 
Com essa relação era emitida a folha de pagamento e posteriormente um cheque de 
pagamento nominal para cada servidor, porém quem retirava esses cheques do financeiro 
eram os próprios deputados, ou alguém por eles determinados. Eles assinaram um termo 
de recebimento dos cheques. Não lembra o número de servidores indicados por casa 
deputado. Com a relação eram encaminhados os documentos pessoais dos funcionários, 
mas nunca viu tais funcionários. As lotações deles eram no interior e nos gabinetes dos 
deputados. Esses pagamentos duraram por aproximadamente dois anos. Não recorda-se 
dos valores que eram retirados por cada deputado. Asseverou que todas as determinações 
ao setor financeiro partiam diretamente do presidente, através do irmão dele de nome 
MOISÉS, que era seu assessor. Só obedeciam ordens do presidente. MOISÉS que levava 
as pastas com as documentações dos funcionários para elaboração da folha. As vezes o 
próprio presidente entregava os cheques aos deputados, voltando para o setor financeiro 
apenas as cópias dos cheques e os recibos assinados pelos deputados. Em alguns meses 
a folha de pagamento não saiu, por determinação também do presidente. Pelo que se 
recorda apenas dois deputados não participavam da folha, um deles era conhecido como 
“Chico Paraíba”, o outro não recorda a nome. As folhas eram diferenciadas de valores de 
um e outro deputado. Havia bastante variação, alguns meses tinha determinação de 
exonerar determinadas pessoas e incluir outras. Questionou e alertou várias vezes o 
presidente e MOISÉS a respeito dessas condutas, mas ele não ouvia. A folha dos 
servidores estatutários e celetistas era separada da folha dos comissionados. Em relação 
aos empréstimos, eles eram feitos no setor de Recursos Humanos e só chegavam ao 
financeiro as informações para descontos em folha. Não tem conhecimento da Assembleia 
ter pago diretamente os empréstimos, eles eram descontados na folha de cada servidor. Até 
onde sabe os servidores comissionados não conseguiam esses empréstimos, eram só para 
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servidores estatutários ou celetistas, se fizeram não sabe como. Não tem conhecimento de 
contracheques falsificados. Quando trabalhava no financeiro ouviu comentários de que 
estavam ocorrendo fraudes nesses empréstimos, mas como só lhe chegava a ordem para 
descontos em folha, se ocorreram foi no setor de Recursos Humanos. Não sabe como os 
bancos procediam para realizarem cobranças dos valores dos empréstimos quando o 
servidor era demitido antes do término do pagamento, mas não se recorda da Assembleia 
ter que arcar com os valores devidos. IVAN e o EMERSON eram os responsáveis pelo setor 
de Recursos Humanos. No financeiro tinha um notebook onde constava a folha paralela e 
ele era usado pela servidora de nome Sandra. No departamento também havia uma 
servidora de nome Luciana, ela era digitadora da folha. Os contracheques eram emitidos 
junto com a folha, mas apenas para os servidores que solicitavam. 

DENÍSIA MESSIAS DA SILVA disse que trabalhou no gabinete do Deputado “João da 
Muleta” e seu salário era depositado em conta. Não sabe dizer porque alguns servidores 
recebiam com cheques. O controle de comparecimento era feito por folha de ponto. 
Trabalhava como assessora de gabinete por volta de três anos e seu salário era por volta 
de R$ 2.600,00 e R$ 2.700,00. Não tem conhecimento de servidores lotados no gabinete 
que não trabalhavam, até porque não trabalhava na Assembleia e sim na Casa de Apoio 
que ele possuía. Não sabe se os demais funcionários da casa de apoio também recebiam 
pela Assembleia. A Casa de Apoio era particular do deputado “João da Muleta” e ela não 
possuía convênio para manter servidores da Assembleia trabalhando lá. Foi o próprio 
deputado que lhe contratou. 

ADRIANA ALVES DA PAIXÃO OLIVEIRA disse que não sabe por quanto tempo a portaria 
durou e que recebeu a quantia mencionada por um ano e pouco. Afirmou que doa acusados 
somente conhece FRANCISCO IZIDRO, vulgo “Chico Doido” e prestou serviço para ele na 
cidade de Ariquemes/RO, recebendo a quantia mensal de R$ 1.100,00 (um mil e cem 
reais), porém depois que os fatos vieram a tona tomou conhecimento de que na verdade 
sua portaria era de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo ficado surpresa, porém não sabe 
dizer quem ficava com o restante do seu salário. Esclareceu que o dinheiro do seu salário 
era lhe repassado por FRANCISCO IZIDRO. 

EDSON DA SILVA MEDEIROS disse que conhecia a maioria dos acusados, mas somente 
tinha contato com DEUSDETE, pois trabalhou como assessor dele em Ji-Paraná/RO, por 
todo mandado eleitoral, especialmente para contados políticos. Eventualmente vinha para 
Porto Velho/RO a serviço e seu salário era inicialmente de R$ 2.800,00 (dois mil e 
oitocentos reais), porém depois aumentou um pouco. Afirmou que sempre recebeu os 
valores através de depósitos bancários em sua conta do Banco do Brasil e que não 
repassava parte do seu salário para ninguém, a título de “comissão” e quando tinha alguma 
despesa extra como com combustível era reembolsado pelo gabinete do deputado e só 
ficou sabendo dos fatos através da imprensa. Alegou que trabalhavam com ele em Ji-
Paraná/RO as pessoas de nome Cleonice e Vicente Lelis, mas nunca recebeu valores para 
serem repassados a Cleonice, não sabendo o qual o valor do salário dele e nem a forma 
como ela o recebia. Disse conhecer Dona Vanda, sogra de Vicente Lelis, por ela ter 
trabalhado na campanha do deputado, porém não sabe se ela tinha algum vínculo com o 
gabinete, sabendo dizer apenas que ela não trabalhou consigo em Ji-Paraná/RO, naquela 
época. Por fim alegou que fez um empréstimo no banco Panamericano de valor aproximado 
de R$ 11.000,00 (onze mil reais), parcelado e descontado em folha, porém não se recorda 
em quantas vezes. 
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NADALB CHAVES DE OLIVEIRA disse que durante todo o mandado de LEUDO BURITI 
trabalhou como seu assessor nesta Capital, recebendo seus salários através de cheques 
nominais ou depósitos em sua conta bancária. Nunca lhe foi pedido que entregasse parte 
dos seus vencimentos a ninguém, a título de “comissão”. Quando aos fatos da denúncia 
disse ter tomado conhecimento somente através da imprensa. Afirmou que inicialmente seu 
salário era de cinco mil e poucos reais, porém depois “baixou” e que chegou a fazer um 
empréstimo bancário no Banco do Brasil ou UniBanco, porém não no banco Panamericano, 
sendo tal empréstimo no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), descontados em 
folha, não recordando-se o número de parcelas. Alegou que nunca recebeu salário de seis 
mil e poucos reais e que no ano de 2003 se afastou por um período para tratamento de 
saúde tendo deixado uma procuração para outro servidor chamado Rubens recebeu seu 
salário, caso não fosse depositado em sua conta, pois as vezes a Assembleia pagava em 
cheques e outras por depósito, não sabendo o porquê desses pagamentos alterados. 

ANA RODRIGUES OLIVEIRA disse que nunca trabalhou na Assembleia, não tendo 
nenhuma ligação com o Deputado “João da Muleta”, nem recebeu salário ou valores 
referentes a empréstimos realizados em seu nome e seu CPF é 341.353.592-72.

RIVANA RODRIGUES OLIVEIRA disse ser filha de Ana Rodrigues Oliveira e nunca 
trabalhou na Assembleia, bem como em nada que tivesse ligação com o Deputado “João da 
Muleta” e nem entregou seus documentos a nenhuma pessoa que tivesse ligação a ele. 
Afirmou que somente tomou conhecimento dos fatos quando foi chamada para depor da 
Polícia Federal. Asseverou que nunca fez nenhum empréstimo no banco PANAM no valor 
de R$ 28.550,00 e nem no HSBC no valor de R$ 43.655,00 e nunca declarou imposto de 
renda. 

VAGNER ALMEIDA. Ao ser lido depoimento prestado à Polícia Federal, constante às fls. 
26/27, do volume I, anexo 07, confirmou na íntegra. Relatou que à época, também 
trabalhava para uma empresa privada que prestava serviços para advogados, que 
trabalhava como office boy, em expediente normal das 08:00 às 18:00, e que no mesmo 
horário trabalhou na Assembleia Legislativa. Que ganhava na Assembleia Legislativa cerca 
de R$ 1.000 reais e pouco, na época em que fez empréstimo consignado na assembleia, 
como funcionário comissionado. Que não tem conhecimento de qualquer irregularidade que 
ocorreu na assembleia.

TATIANA FAINI, ao ser lido o depoimento prestado pela depoente à Polícia Federal, 
confirmou na íntegra o fornecido. Que trabalhou na casa de apoio do Deputado JOÃO DA 
MULETA, que fez empréstimo consignado à época.

ELISEU OTTO, que à época trabalhou no banco HSBC, na área de empréstimos 
consignados. Que tem conhecimento de cerca de 21 empréstimos consignados a 
funcionários da assembleia legislativa, e acredita serem feitos para funcionários efetivos, 
que acredita ser irregular fazer para funcionários comissionados/temporários. Que poderiam 
serem feitos empréstimos consignados para funcionários temporários se houvesse algum 
acordo entre o banco e a assembleia. Após ser lido o seu depoimento prestado à polícia 
federal à época, confirmou na íntegra o teor do fornecido. Que os empréstimos consignados 
decorrentes de funcionários da assembleia, eram autorizados pelo Ivan que era diretor do 
R.H. da assembleia e possivelmente vinha com assinatura do Presidente da Assembleia, e 
que a maior parte desses empréstimos foram feitos vinculados ao Deputado João da 
Muleta. Que até onde conhece, o Banco arcou com o prejuízo decorrente desses 
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empréstimos consignados da assembleia. Que as documentações dos funcionários que 
faziam os empréstimos financeiros, eram recolhidos por uma empresa terceirizada, que os 
funcionários que faziam os empréstimos não se deslocavam até o banco HSBC, até porque 
os créditos iam para o UNIBANCO para efetuar os pagamentos.

CLARISSA SILVA, que trabalhou na assembleia legislativa no gabinete do deputado JOÃO 
DA MULETA, que trabalhava em uma casa de apoio que o deputado tinha, e ajudava 
doentes que vinham de JARU/RO, que marcava exame. Que recebia um pouco mais de R$ 
2.000 reais, depois corrigiu para pouco mais de R$ 3.000 reais e, ao ser questionada pelo 
juiz, relatou que recebia mais de R$ 5.000 reais. Que fez empréstimo em folha de 
pagamento no Banco do Brasil à época, e que as parcelas abrangiam mais de 30% de seu 
salário, que fez em outros bancos também, como PAN AMERICANO. Ao serem lidas as 
declarações prestadas por ela à polícia federal às fls. 374, 376, do anexo IV, volume II, 
confirmou na íntegra o depoimento fornecido. Que tomou empréstimo consignado no 
UNIBANCO, e não se recorda direito, mas foram vários bancos. Que os valores dos 
empréstimos comprometiam seu salário ao ponto de receber apenas cerca de R$ 400 reais, 
e relatou que conseguia sobreviver com esse salário pois o marido a ajudava 
financeiramente. Que não tem qualquer formação na área da saúde, mas mesmo assim 
trabalhava na casa de apoio do JOÃO DA MULETA, que sua formação é de magistério e à 
época fazia faculdade. Que trabalhou mais de ano para o JOÃO DA MULETA. Que o HSBC 
e o UNIBANCO nunca a procurou.

ROSÂNGELA PASSARELLE, informou que à época trabalhou como Gerente da Factory na 
SIGNOS FACTORY. Relatou que iam alguns Deputados, como JOÃO DA MULETA, 
PAULISTA e AROLDO, que iam à SIGNOS FACTORY mas que tratavam diretamente com 
SIDNEY, e acredita que os assuntos eram relacionados à imóveis, pois o SIDNEY tinha a 
empresa SIGNOS IMOBILIÁRIA. Que existiam deputados que levavam cheques oriundos 
da Assembleia Legislativa, mas que não se recorda dos nomes constantes nos cheques, 
para serem depositados na conta da empresa, mas que os valores não eram acima de R$ 
500.000 mas não se recorda dos valores. Ao ser lido o depoimento prestado pela depoente 
à Polícia Federal, constante em fls.1740 e 1741 do volume 6 dos autos principais, confirmou 
as informações fornecidas à época.

JOSÉ ROBERTO, que trabalhou na SIGNOS FACTORY no período de 2004 a 2006, 
fazendo descontos de cheques, na maioria de empresas, mas tinham de pessoas físicas e 
também cheques da assembleia legislativa nominados para pessoas físicas, ou seja, 
servidores da assembleia, que não sabia como ocorria pois os cheques oriundos da 
assembleia legislativa eram ordem de pagamento à vista, e não entendia o porque estariam 
lá. Que não fazia os descontos dos cheques vindo da assembleia legislativa, que eram 
outras pessoas que faziam, mas que reparou que existiram cheques da assembleia 
legislativa. Que a prefeitura está atualmente com o Banco Do Brasil, que os pagamentos à 
funcionários são feitos mediante movimentação financeira, e que se fossem emitidos 
cheques oriundos da Prefeitura, seria uma certeza que haveria fundos. Que na SIGNOS 
FACTORY sempre iam deputados ao local, mas que todas as vezes quem os atendiam era 
o dono SIDNEY GONÇALVES, que não sabia o teor das conversas. Confirmou o inteiro teor 
do depoimento prestado à Polícia Federal às fls. 1742 do volume 6 dos autos principais.

JESIEL LÚCIO, informou que à época da campanha de candidatura do Deputado 
RONILTON RODRIGUES trabalhou com panfletagem (formiguinha), e recebeu a quantia de 
R$ 400 reais pelos trabalhos prestados. Confirmou na íntegra o Depoimento de fls. 142/145, 
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do anexo 4 do volume 1, no dia 04 de agosto de 2005 prestado à Polícia Federal. Que em 
decorrência do trabalho de formiguinha na candidatura, forneceu ao seu irmão Osias, seus 
documentos pessoais, pois o mesmo exigia tal condição para efetuar o pagamento pelo 
trabalho de formiguinha. Que não faz ideia de quem recebia os valores referentes aos 
salários vinculados ao seu nome na assembleia. Após inúmeras tentativas de contato com o 
deputado para resolver uma cobrança que o banco PAN AMERICANO fazia com a sua 
pessoa referente a empréstimo consignado vinculado a assembleia, o acusado RONILTON 
limitava suas conversações com o intuito de não se comprometer, dizendo apenas que 
pagaria o empréstimo vinculado ao nome do depoente, que venderia alguns bois para sanar 
o débito que constava no nome do Jesiel. Destacou que não havia nenhum documento 
assinado por ele.

RAIMUNDO MONTEIRO, informou que trabalhou como assessor parlamentar do deputado 
RONILTON RODRUIGUES, na maioria dos trabalhos na área de informática. Que recebia 
em torno de R$ 4.000 à R$ 7.000 reais, na maioria das vezes em cheque, que recebia no 
UNIBANCO, outras vezes na conta. Que não endossou nenhum cheque, que sacava 
apenas, que nunca trabalhou ou visitou ou teve qualquer outra negociação com a SIGNOS 
FACTORY. Que nunca contraiu qualquer empréstimo bancário no período que trabalhou na 
assembleia, que se houve algum empréstimo, fora sem o seu consentimento.

MARIA APARECIDA, informou que nunca trabalhou na assembleia legislativa, bem como 
nunca fez empréstimo consignado em nenhum banco e sequer conhece a ELLEN RUTH. 
Depoimento prestado a Polícia Federal no dia 09 de agosto de 2005, constante às fls. 
1987/1988, do volume 7 dos autos principais. Informou que espantou-se com a notícia de 
que trabalhava na assembleia e tinha feito empréstimos consignados. Que não se recorda 
de ter fornecido seus documentos pessoais para alguma pessoa, que veio de São 
Carlos/RO e nunca trabalhou.

CLAUDINEI BAPTISTA, informou que trabalhou como cabo eleitoral, fazendo propagandas 
e eventos para a ELLEN RUTH, que recebia cerca de R$ 1.000 reais da Assembleia 
Legislativa, na forma de cheques, que descontava no UNIBANCO, que inclusive tinha conta 
no UNIBANCO e não entende porque recebia em cheques, pois os cheques eram oriundos 
do próprio banco. Que nunca fez empréstimo em sua vida. Depoimento prestado à Polícia 
Federal, no dia 01 de agosto de 2005, fls. 2048/2049 do volume 07, dos autos principais, 
confirmou-o na íntegra. Relatou que seu salário nunca chegou a R$ 6.000 reais, tampouco 
assinou algo para que outra pessoa recebesse seu salário ou diferença dele, que sempre 
recebeu cerca de R$ 1.000 reais.

JEANE ALVES, informou que nunca trabalhou na Assembleia Legislativa, que trabalhou 
como empregada e babá para a IVANILDE, que inclusive sofreu ameaças pelo ocorrido, 
bem como tem dificuldade de conseguir emprego devido ao seu vínculo na assembleia, o 
que a impede de ter carteira de trabalho assinada. Ao ser lido o depoimento prestado à 
Polícia Federal no dia 26 de outubro de 2005, fls. 515/516 do volume 02, dos autos 
principais, confirmou na íntegra o fornecido. Relatou que forneceu os documentos pessoais 
ao Italo, irmão de IVANILDE, sob o argumento de que seu nome seria incluso no BOLSA 
FAMÍLIA, à época do ocorrido. Destacou que nunca teve qualquer vínculo ao EDISON 
GAZONI, que viu diversas cópias de documentos pessoais na residência de IVANILDE.

WAGNER CARVALHO LOPES informou que DEUSDETE era médico de sua família e na 
época dos fatos lhe pediu seus documentos para fazer uma portaria em seu nome de 
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Assembleia e depois um empréstimo com débito automático na folha de pagamentos, para 
quitar parte das dívidas dele de campanha. Apresentou toda documentação dos seus 
contracheques, impostos de renda e extratos do banco na polícia federal. Nunca exerceu 
nenhuma função na Assembleia. Do valor que era descontado o empréstimo em folha lhe 
sobrava aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais), que sacava no banco e repassava 
pessoalmente e em mãos ao sr. Vicente de Souza Leles, assessor de DEUSDETE. Nunca 
ficou com nenhuma parte do dinheiro. Não se recorda direito, mas acredita que o 
empréstimo foi feito no banco Panamericano. Não tem nenhum vínculo político com o ex-
deputado. Trabalha em um escritório de Factoring e naquela época já trabalhava no local. 
Não viu ilegalidade na conduta dele. Pelo que sabe a portaria durou 12 meses, o prazo do 
empréstimo.

ADIRLEIDE DE SOUZA disse que nunca trabalhou na Assembleia e nem recebeu salários 
por serviços nela prestados. Esclareceu que sempre foi funcionária da Prefeitura e 
trabalhou diretamente com LEUDO BURITI quando ele era vereador em Ji-Paraná/RO. 
Quando ele foi deputado trabalhava pela manhã na Prefeitura e a tarde no escritório político 
dele. Pelo período que trabalhou no escritório político recebeu a importância de R$ 4.500,00 
(quatro mil e quinhentos reais), que recebeu das mãos de Rubio Olimpio Magalhães. Lá 
fazia expedientes que ele solicitava e atendimentos. Não trabalhou na campanha dele para 
deputado, mas prestou-lhe ajuda, porém não soube explicar a ajuda realizada. Não se 
recorda o período de ajudou-o na campanha. Não recebeu nada pela ajuda que prestou na 
campanha, nem dele e nem do partido. Não se recorda o horário do expediente da 
Prefeitura de Ji-Paraná/RO nos anos de 2003 e 2004. 

CLEONICE BORGES trabalhava com DEUSDETE desde o ano de 2001, na área da saúde 
como técnica em enfermagem, no escritório particular dele quando ele ainda não era 
parlamentar. Não se recorda ao certo, mas entre o ano de 2005 e 2006 sofreu um acidente 
e não conseguia desempenhar suas funções, então DEUSDETE, que já era deputado 
estadual, lhe chamou para trabalhar com ele, como assessora parlamentar. Não se recorda 
por quanto tempo permaneceu como assessora dele, mas desenvolvia seu trabalho no 
escritório político dele em Ji-Paraná/RO. O escritório político dele não ficava no mesmo 
local do consultório particular. Atualmente é funcionária da Prefeitura e trabalha com 
DEUSDETE no hospital municipal de Ji-Paraná/RO. Conhece Edson da Silva Medeiros, ele 
trabalhou como assessor parlamentar de DEUSDETE, porém ficava mais em Porto Velho. 
Não tem conhecimento de nenhuma desavença dele com DEUSDETE. Não tinha muito 
contato com ele, então não tem como expressar seu relacionamento com Edson, mas não 
teve nenhuma desavença com ele. Nunca recebeu nenhuma quantia de Edson referente a 
pagamento de salário. Sua remuneração era depositada em conta bancária e seus holerites 
eram emitidos pela Assembleia. 

CARINA DE SOUZA disse que um ex-namorado seu, Leonardo Amora, pediu que fizesse 
um favor para JOSÉ JOAQUIM contratando em seu nome um empréstimo para o então 
deputado. Pelo que se recorda o empréstimo seria no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
e dessa quantia ficaria com R$ 200,00 (duzentos reais), não sabendo o valor das parceles 
do empréstimo, tampouco se eram pagos pela Assembleia Legislativa. Por essa razão abriu 
uma conta no Unibanco, porém sequer chegou a ir até a agência bancária tendo apenas 
entregado toda sua documentação ao seu então namorado. Afirmou que nunca trabalhou 
na Assembleia Legislativa e somente tomou conhecimento que figurava na folha de 
pagamentos daquela Casa após as investigações promovidas pela polícia federal. Nunca 
esteve naquela Casa para assinar contrato de admissão e nem prestou concurso para o 
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referido órgão, também não assinou folha de ponto e nunca cumpriu qualquer expediente. 
Não sabe qual foi o cargo que lhe foi dado na Assembleia e também não trabalhou na casa 
de apoio de “João da Muleta”. Disse que somente foi até aquele local assinar sua 
exoneração. Informou que após as fraudes serem noticiadas pela imprensa alguns 
depósitos começaram a cair na conta em que abriu no Unibanco, com intuito de 
concretização do empréstimo, mas os depósitos não eram regulares e não alcançavam o 
valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Posteriormente tomou conhecimento da 
negativação do seu nome por conta do não pagamento do empréstimo.

LUZINEIDE DA SILVA disse que trabalhou com FRANCISCO IZIDRO quando ele era 
deputado. Trabalhava no escritório parlamentar dele, em Ariquemes/RO, atendendo os 
eleitores dele. Não recorda qual era o seu cargo na Assembleia. Recebia inicialmente um 
mil e poucos reais e com o tempo seu salário foi aumentando, através de cheques. Nessa 
época contraiu um empréstimo bancário em consignação de folha, no valor aproximado de 
R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), no banco Panamericano. Com o pagamento do 
empréstimo sobrava muito pouco do seu salário. Com o empréstimo pagou ao então 
deputado valores que havia pego emprestado com ele e o restante usou em seu benefício. 
Entregou a FRANCISCO IZIDRO aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), do valor 
total do empréstimo. Não deu nenhuma garantia para a instituição bancária. Conhece o 
acusado desde 1983/1984, quando chegou em Rondônia. Não devolvia parte do seu salário 
para FRANCISCO IZIDRO. 

JIUMAR CAETANO, informou que à época trabalhava como motorista no gabinete do 
Deputado RONILTON CAPIXABA, diretamente com o Osnir que era chefe de gabinete do 
deputado, e atualmente trabalha como pedreiro, relatou que fez um empréstimo no valor de 
R$ 23.000,00 no Banco Pan Americano, não se recordou de quem recebeu o referido 
empréstimo nem se recordou do Fabio. Ao ser lido seu depoimento prestado à Polícia 
Federal, confirmou que se recorda de ter trabalhado com Fabio na Assembleia, confirmou 
ter solicitado para utilizar a conta de Fabio, mas não se recorda do acordo feito, nem se 
recorda de ter passado uma parte do dinheiro do empréstimo ao Fabio. Relatou que à 
época, quem era responsável pelas documentações pertinentes ao empréstimo bancário 
era o Fabio, mas não se recorda de ter feito acordos financeiros com ele. Que quem o 
orientou para fazer um empréstimo financeiro, foi o Osnir Chefe de Gabinete do Deputado 
Ronilton Capixaba.

EDNILSON LOPES DE ARRUDA, arrolada pela defesa de JOSÉ CARLOS, disse que foi 
nomeado como servidor da Assembleia por AMARILDO e trabalhou com ele quando ele foi 
deputado. Não lembra ao certo de quanto tempo trabalhou com ele. Representava 
AMARILDO em Ouro Preto/RO e na região. Apesar de possuir conta bancária, seu salário 
lhe era repassado por uma pessoa que o recebia nesta Capital. Não se recorda ao certo do 
nome da pessoa que lhe repassava os valores, mas acha que era Marcos, não sabendo 
informar qual era a função dele no gabinete de AMARILDO. Recebia em torno de dois a três 
mil reais. Nunca questionou o porquê de não receber o salário em sua conta. Não tinha 
conhecimento das irregularidades na Assembleia. Conhecia Carlão de Oliveira de nome, 
sabia apenas que ele era presidente da Assembleia. Nunca conversou com ele. Quanto aos 
fatos tomou conhecimento apenas quando da operação. Recebia exatamente o que foi 
combinado com AMARILDO, nunca recebeu somente parte do valor. Veio para a Capital 
apenas na posse de AMARILDO. Como trabalhava na época com carteira assinada na 
Parmalat, então trabalhava como AMARILDO em suas horas vagas. 
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LUCILEIDE LIMA, arrolada pela defesa de IVANILDE, disse que trabalhou por 04 anos 
como secretária na Assembleia Legislativa do Deputado EDISON GAZONI. Que recebia os 
cheques de pagamento através da ÂNGELA que era chefe de gabinete. Que descontava os 
cheques referentes ao seu pagamento da Assembleia, diretamente no banco.

LUCI MARY, arrolada pela defesa de RADILMA e FRANCISCO IZIDRO, informou que 
trabalhou na Assembleia no período de 2003 a 2006 como comissionada. Informou que a 
Assembleia possuía vínculo com o UNIBANCO, e que o referido banco não tinha no interior 
do Estado, e que os pagamentos eram feitos nesse banco, e que os funcionários 
comissionados do interior de Rondônia endossavam os cheques para efetuarem os saques 
de seus salários, que posteriormente eram levados os pagamentos em mãos para o interior 
e seus devidos funcionários comissionados, que o endosso eram feitos alguns em seu 
nome, depositava esse cheque em sua conta pessoal, depois sacava e entregava o valor 
para o funcionário através do Eleno. 

VALDIR FREITAS, arrolada pela defesa de RADILMA e FRANCISCO IZIDRO, informou 
que trabalhou em cargo de comissão na Assembleia Legislativa no período de 1993 à 2007 
em Porto Velho/RO. Que nunca fez empréstimo financeiro. Informou que o deputado 
solicitava para os funcionários da capital para efetuarem o saque dos pagamentos dos 
funcionários de Ariquemes/RO para poder levar o dinheiro em mãos para os mesmos, 
saque esse que era feito da seguinte maneira, o cheque salário era endossado ou no nome 
do depoente ou outro funcionário do gabinete do Deputado FRANCISCO que tivesse conta 
no UNIBANCO, depois efetuavam o saque desses valores e levavam através do motorista 
Eleno, para Ariquemes/RO. Que o salário de um servidor comissionado variava entre um 
salário-mínimo, até o valor de R$ 8.000 reais. Relatou que houve alguns empréstimos 
consignados no gabinete do deputado, e que somente eram feitos se houvesse a 
autorização do deputado, que não tem certeza, mas que sabia de uma funcionária de nome 
Vera que havia feito um empréstimo consignado.

MOISÉS DA SILVA, arrolada pela defesa de RADILMA e FRANCISCO IZIDRO, disse que 
trabalhou na Assembleia por três meses de 2010 e recebia por depósitos bancários. Não 
contraiu empréstimos nesse período e não lhe foi solicitado que parte dos valores recebidos 
deveriam ser repassados a alguém. Recebia por volta de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e só 
tem o primeiro grau de escolaridade. Trabalhava na rua recebendo pessoas que vinham do 
interior. 

HELENO MAIA TAVARES, arrolada pela defesa de RADILMA e FRANCISCO IZIDRO, 
disse que é funcionário da Assembleia até os dias atuais e trabalhou com FRANCISCO 
IZIDRO na Casa nos anos de 2003 a 2006 como motorista. Sempre acompanhava-o tanto 
em viagens para nos afazeres nesta Capital. Recorda-se de uma funcionária chamada Vera 
Lúcia que trabalhava no gabinete de FRANCISCO IZIDRO. Já Maria de Lourdes e Luzineide 
trabalhavam no escritório dele em Ariquemes/RO. Na época houve a possibilidade de 
empréstimos consignados pelo Unibanco. Atualmente outras agências bancárias fornecem 
o serviço, não mais o Unibanco. Recorda-se que Vera Lúcia contraiu um empréstimo com o 
Unibanco e comentou ter repassado os valores a uma irmã ou a sua mãe, não recorda-se 
com exatidão. Quanto aos demais funcionários não sabe informar. Na época para um 
funcionário comissionado contrair empréstimo era necessária autorização do deputado. Na 
época Vera Lúcia comentou que precisava abrir uma conta no banco para contrair o 
empréstimo, pois não possuía. Até onde sabe RADILMA nunca foi funcionária da 
Assembleia. Ela era funcionária pública, mas nunca prestou serviço para o deputado. Ela 
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não possuía trânsito livre e nem estava frequentemente na Assembleia tratando com ele de 
assuntos do gabinete. Presenciou várias reunião de FRANCISCO IZIDRO com os demais 
deputados sobre assuntos da Casa, mas nunca referentes a acordos com funcionários ou 
empréstimos consignados. Além do cargo de deputado FRANCISCO IZIDRO também se 
dedicava a uma fazenda que possuía. O escritório de Ariquemes/RO servia para manter 
contato com a população. 

ANDRÉ HENRIQUE, arrolada pela defesa de JOÃO BATISTA, informou que não conhece 
IVAN BEZERRA DA SILVA. Que nunca recebeu ordem de nenhum deputado para alterar 
folhas de pagamentos. Relatou que trabalhou como assessor do AMAURI e conheceu o 
JOÃO através do deputado AMAURI, e que nunca trabalhou no setor financeiro, ou na folha 
de pagamento.

JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, arrolada pela defesa de JOÃO BATISTA disse que é 
primo de JOÃO BATISTA e tomou conhecimento dos fatos apenas por matérias jornalísticas 
e nada sabe esclarecer sobre os fatos, eis que não chegou a conversar com seu primo 
sobre o assunto. 

JOSÉ RIBEIRO DA SILVA FILHO, arrolada pela defesa de JOÃO BATISTA disse que teve 
conhecimento dos fatos através da mídia. Após isso, em um encontro do partido que são 
filiados, ele lhe contou do que estava sendo acusado, disse que não havia participado das 
fraudes e pediu se poderia testemunhar em favor dele. Ele lhe contou que não autorizou 
sua assessoria a praticar tais condutas. Não tem conhecimento dos fatos e não sabe se 
houve aumento patrimonial do acusado no período indicado na denúncia. Não conheceu 
nenhum assessor dele e não pediu que ele nomeasse ninguém. Ele não foi afastado na 
época da operação. 

ROBERTO CARLOS DIAS, arrolada pela defesa de JOÃO BATISTA, disse que conhece 
“João da Muleta” e seu irmão JOSÉ AMAURI do meio da política, pois são filiados ao 
mesmo partido. Afirmou não ter conhecimento de JOÃO BATISTA ter cometido os crimes 
descritos na denúncia, tampouco se obteve alguma vantagem com o esquema. Não tem 
conhecido de alguém que tenha sido beneficiado pelo esquema. Tem conhecimento apenas 
dos trabalhos sociais que ele faz, que ele ajuda muita gente, principalmente na área da 
saúde. Ele faz trabalho social antes mesmo de ser candidato. Ele possui inclusive Casas de 
Apoio. Todo mundo que precisava pedia ajuda a ele. Quando deputado ele ajudou muita 
gente também. Sobre os fatos só tomou conhecimento pela mídia. 

ADÃO NINKE, arrolada pela defesa de JOÃO BATISTA, disse não ter conhecido de JOÃO 
BATISTA e seu irmão JOSÉ AMAURI terem cometido os crimes. Conhece os acusados há 
bastante tempo e eles sempre trabalharam pela região de Jaru/RO em seus mandados. 

ARNON DE LIMA, arrolado pela defesa de JOSÉ AMAURI, disse que conhece o acusado e 
seu irmão JOÃO BATISTA. Sempre trabalhou com eles, mas em Jaru/RO, nunca no 
gabinete nesta Capital. Disse que trabalhou na Assembleia de 2000 a 2005, como servidor 
comissionado, e fez um empréstimo no Banco Panamericano em 2004, no valor de R$ 
20.000,00. Conhece JOÃO BATISTA desde quando vieram de Sergipe. JOÃO BATISTA 
tinha uma Casa de Apoio nesta Capital, onde pessoas do interior que buscavam 
atendimento médico ficavam hospedados. 

ANTÔNIO LUIS, arrolado pela defesa de IVAN e EMERSON, relatou que conhece o IVAN 
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BEZERRA DA SILVA, que o mesmo trabalhou como Diretor da Folha de Pagamento. Que 
no período de 2003 à 2007, quem faziam as folhas de pagamentos eram o próprio depoente 
e o EMERSON. Que não tem conhecimento de alteração de folhas de pagamentos. Que 
trabalhou como Chefe da Folha. Que as análises de documentações pessoais de 
assessores para inclusão nas folhas de pagamentos, eram feitas por todos dos setores, 
inclusive pelo depoente. Que ouviu falar da folha de pagamento paralela, mas que não tem 
conhecimento de quem fazia. Que fazia pagamentos de salários retroativos dentro da 
legislação pertinente ao tema. Que os servidores nomeados, não trabalhavam nas 
Comissões. Que, juntamente com o EMERSON, analisavam as documentações 
necessárias para realizar empréstimos consignados, bem como faziam a análise de 
margem. Que não tinha como saber se o funcionário exercia mesmo sua função ou não, 
que incumbia ao gabinete que o funcionário era vinculado. Que a margem que era calculada 
(de cerca de 30% do salário do funcionário), era enviada aos gabinetes dos deputados que 
as solicitavam, e no gabinete eram alterados os valores que os funcionários iriam receber a 
título de salário. Que era comum os representantes dos bancos irem ao setor do R.H. da 
assembleia. Que não sabe como era o relacionamento dos bancos para com a Presidência 
da Assembleia.

JOSÉ CLÁUDIO, arrolada pela defesa de EMERSON, informou que trabalha na assembleia 
na área de segurança. Que conhece o EMERSON, que entre 2003 à 2005 se recorda que o 
mesmo trabalhou como Diretor do R.H. da Assembleia.

NEURISLENE MATOS, arrolada pela defesa de EMERSON, informou que no período de 
2003 a 2005, trabalhou no setor do R.H., e que conhece o EMERSON, que ele foi Diretor do 
R.H. Que era recepcionista do R.H., e recebia os documentos pessoais dos cargos 
comissionados oriundos dos gabinetes dos deputados, e repassava para o Diretor do R.H. 
Não tem conhecimento de folha paralela bem como qualquer irregularidade. Que o 
EMERSON apenas seguia as ordens da Mesa Diretora.

JORGE GOMES, arrolada pela defesa de EMERSON, informou que é funcionário efetivo da 
Assembleia Legislativa, e que trabalha no setor do R.H. Que as folhas de pagamento eram 
feitas pelo EMERSON. Que não tem conhecimento de qualquer irregularidade. Que não tem 
conhecimento de demais procedimentos que eram pertinentes ao Diretor do R.H.

PEDRO SOARES, arrolada pela defesa de EMERSON, informou que é funcionário efetivo 
da Assembleia, e que em 2003 a 2005 trabalhava no R.H. com folha de ponto dos 
estatutários. Que ouviu falar da folha paralela, mas que não tem conhecimento do ocorrido. 
Que o EMERSON e o “TONINHO” que faziam as folhas de pagamentos. Que não tem 
conhecimento de irregularidades. Não tem conhecimento se tinha folha de frequência para 
funcionários comissionados, que esse controle era de competência dos devidos gabinetes 
dos deputados que os comissionados eram vinculados.

RUBENS LUZ, arrolada pela defesa de EMERSON, informou que é funcionário efetivo da 
Assembleia, e que na época em que EMERSON foi diretor do R.H., o mesmo exercia 
atividades na Secretaria Administrativa. Que não tem conhecimento de nenhuma 
irregularidade, bem como qualquer conduta suspeita do EMERSON. Que já fez 
empréstimos consignados.

MARCOS ANTÔNIO, arrolado pela defesa de EMERSON, informou que trabalhou e 
trabalha na Assembleia Legislativa no Recursos Humanos nas folhas de pagamentos. Que 
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o diretor do R.H. era o EMERSON, que as nomeações eram feitas todas através do ato do 
Presidente da Assembleia, que o EMERSON não tinha autonomia para fazer inclusão em 
folhas de pagamento, sem a autorização do Presidente da Assembleia e da Mesa Diretora e 
documentações pertinentes. Que para um funcionário da assembleia fazer um empréstimo 
consignado teria que haver a margem, e quem autorizava era o diretor do R.H., que a 
análise da margem era feita pelo Antônio Luis, que era o chefe da folha de pagamento. Que 
pelo seu conhecimento de que apenas funcionários do quadro efetivo da assembleia 
legislativa que faziam os empréstimos consignados, que não é de seu conhecimento se 
eram feitos empréstimos para cargos de assessores parlamentares ou qualquer cargo 
temporário.

CHRISTIAN PIANA, arrolada pela defesa de ELLEN RUTH, informou que trabalhou como 
assessor parlamentar da ELLEN RUTH, auxiliando-a nos assuntos jurídicos, e recebia cerca 
de R$ 2.800 reais. Que nunca passou parte de seu salário para ELLEN. Que não tem 
conhecimento de folha paralela ou de funcionário fantasma. Informou que é primo da 
acusada ELLEN RUTH. Que nunca fez empréstimos consignados. Que a Chefe de 
Gabinete da Deputada ELLEN RUTH era a Ane.

FRANCISCO CARVALHO, arrolada pela defesa de ELLEN RUTH , informou que era 
deputado à época e exercia o cargo de 1º Secretário. Que as nomeações de cargos 
comissionados eram feitas pelos deputados e pelo presidente da assembleia. Que a diretora 
financeira era a dona Terezinha, não dando certeza. Que soube dos empréstimos 
consignados de cargos comissionados, através da imprensa, que não participou do 
ocorrido. Que não participou de reunião de mesa diretora. Que no seu gabinete não houve 
nenhum empréstimo financeiro ou consignado de nenhum funcionário, que pode ter ocorrido 
de solicitarem para ele, mas que o mesmo negou. Que com relação a funcionários 
fantasmas da assembleia, relatou que é muito complexo pois existem funcionários que 
trabalhavam presencialmente e que trabalhavam externamente. Que não participou de 
nenhuma reunião que tratou sobre empréstimos consignados para funcionários de cargos 
comissionados, que não era nem convidado a participar, que não tem conhecimento de 
acordo entre assembleia e os bancos para empréstimos consignados. Que os cargos 
comissionados seguia uma série de documentos a serem fornecidos, dados e fichas 
cadastrais e passavam todos pela Presidência e depois pelo R.H. Que poderia acontecer de 
um Chefe de Gabinete levar documentos de nomeação de funcionário em cargo 
comissionado, sem o conhecimento do deputado em que o cargo foi vinculado, mas os que 
passaram pela Mesa Diretora, passaram pelo conhecimento dos Deputados.

CARLOS GUIMARÃES, arrolada pela defesa de EDSON GAZONI, informou que foi chefe 
de gabinete do Deputado EDISON GAZONI, de maio de 2005 a fevereiro de 2007, e que 
sucedeu a dona ÂNGELA como chefe de gabinete. Que os pagamentos dos servidores 
comissionados, à época eram pagos em cheques nominais. Que não conhece Jeane Alves 
Guarates, nem Maria Silva Freitas, nem Luciano Freitas. Que conheceu Italo Lucio, que 
prestava serviços para a assembleia legislativa. Que o deputado era presidente da 
comissão de indústria e comércio, que os funcionários do gabinete o assessoravam em tal 
comissão. Relatou que houve uma reunião, referente a folha paralela, com o Deputado e 
demais servidores do gabinete, que o deputado estava decepcionado com tal situação e a 
reunião fora para corrigir os erros ocorridos, e que o deputado chegou a chorar no gabinete 
de tanta decepção com o ocorrido. Seu depoimento fora abonatório com o deputado. 
Informou que tentou fazer um empréstimo consignado, mas que o servidor o havia 
informado que não poderia ser feito. Que recebia R$ 4.500 reais como Chefe de Gabinete.
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WILIAM MORAES, arrolado pela defesa de LEUDO BURITI, disse que em 2004 assumiu o 
cargo de chefe de gabinete de LEUDO BURITI e assim permaneceu até o final do seu 
mandado (em 2007). Recorda-se da divulgação de imagens pelo então governador Ivo 
Cassol em que supostamente estaria sendo pressionado por deputados, mas LEUDO 
BURITI não aparecia nas gravações. Recebia seus salários corretamente, mas não sabe 
dizer se figurava na folha oficial ou naquela conhecida como “paralela”. Só tomou 
conhecimento da existência dessa segunda folha de pagamentos através da mídia. 
Efetivamente prestou serviços na sede da Assembleia Legislativa, no gabinete de LEUDO 
BURITI. Kely Regina, Rubson, Evandro Nobre, Nadalb Chaves e Cleonésio eram as 
pessoas que trabalhavam no gabinete do então deputado, mas havia outros servidores que 
trabalhavam na “base” do deputado. No caso se LEUDO BURITI ele possuía um escritório 
em Ji-Paraná/RO, que é a “cidade base” dele. Quem não prestava serviços no gabinete 
automaticamente teria que prestar no escritório parlamentar. Ainda que trabalhe no 
escritório parlamentar essas pessoas têm que prestar serviços de interesse da Assembleia 
e recebem por ela. Geralmente elas atediam os munícipes. Nadalb era o motorista do 
deputado, então ele trabalhava nos dois locais. Não sabe o valor da remuneração dele, 
tampouco se ele contraiu algum empréstimo bancário. Não contraiu nenhum empréstimo 
bancário naquela época. Adileide Brasil trabalhava no escritório em Ji-Paraná/RO, mas não 
sabe a remuneração por ela percebida, tampouco se ela contraiu algum empréstimo ou até 
mesmo a carga horária dela. Possuía controle das pessoas que trabalhavam no gabinete, já 
no escritório tinha outra pessoa encarregada disso. Quanto a Nadalb pode dar certeza que 
efetivamente trabalhava com LEUDO BURITI e ele sempre estava a disposição dele. Não 
existia cargo de motorista no gabinete, todos eram assessores parlamentares, porém de 
níveis diferentes, mas ele efetivamente exercia a função da motorista. Nadalb trabalhou do 
início da candidatura até o final, já Adileide trabalhou pouco tempo. O chefe de 
departamento de recursos humanos era Emerson, mas não recorda-se o sobrenome. No 
início do período em que trabalhou na Assembleia houve a disponibilização de empréstimos 
bancários aos servidores, porém os deputados tinham que dar o aval de que os servidores 
não seriam demitidos, então depois de um tempo eles pararam com esse “convênio”. No 
gabinete de LEUDO BURITI, até onde sabe, somente o Rubson contraiu essa modalidade 
de empréstimo. Não tem conhecimento de nenhum funcionário “fantasma” no gabinete de 
LEUDO BURITI, inclusive foi considerado como tal, mesmo tendo mais de mil memorandos 
assinados no gabinete. Teve que entrar como uma ação rescisória para conseguir receber 
seus salários, que ainda está em tramitação. Esclareceu que alguns funcionários do 
gabinete de LEUDO BURITI, na verdade a maioria, sequer assinaram termo de posse, 
mesmo tendo entregado a documentação deles no setor responsável e por diversas vezes 
cobrado tal documentação a pedido do deputado. Apesar disso todos os servidores 
recebiam corretamente. Acreditava que tratava-se somente de desorganização 
administrativa. Possuía acesso aos seus contracheques e eles correspondiam aos valores 
que recebia. Nadalb era motorista da Câmara de Ji-Paraná/RO e estava cedido à 
Assembleia, legalmente. A Assembleia nunca teve ponto. Nunca foi compelido a fazer 
empréstimo consignado para o deputado, tampouco sabe se algum outro funcionário tenha 
passado por isso. 

Essas são as provas orais, que devem ser apreciadas em conjunto com a prova 
documentalmente produzida, notadamente aquelas colhidas na fase extrajudicial, que 
formam um cenário permitindo colocar o juiz na cena do fato pretensamente praticado, para 
avaliar a conduta de cada um dos acusados.
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Outra constatação importante. 

Em processos envolvendo funcionários públicos a prova testemunhal é complicada porque 
normalmente as pessoas com maior conhecimento dos fatos são também funcionários 
públicos e, na maioria das vezes, colegas dos acusados. Neste caso, apesar de serem 
compromissados e buscarem prestar as informações de forma isenta, procuram responder 
às questões formuladas evitando comprometer seus colegas. A experiência tem dado 
mostras de que a instrução é dificultosa para essas pessoas e deve o julgador, 
reconhecendo esta dificuldade, avançar e aprofundar no contexto das informações trazidas 
para chegar à verdade do que efetivamente aconteceu. De um lado não deve comprometer 
inocentes. Do outro, não pode permitir que criminosos continue aproveitando-se de recursos 
públicos porque a prova oral não veio isenta. Para tanto, deve fazer um confronto entre a 
prova testemunhal, com as falhas trazidas pelo coleguismo, com as provas documentais 
formadas na fase inquisitorial.

Do crime de peculato.

Segundo afirma a denúncia, a partir de fevereiro de 2003, os acusados passaram a desviar 
dinheiro público no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, através de 
fraudes na “folha de pagamento oficial dos servidores comissionados•” e se davam de três 
formas, sendo elas: 

1) contratação simulada de servidores, conhecidos popularmente como 
“fantasmas”, que, além de terem vencimentos repassados para os 
parlamentares da Casa, tomavam empréstimos bancários a serem pagos 
pela ALE/RO, mediante o disfarce de consignação em folha;

2) aumento do salário de servidores que efetivamente trabalhavam, para 
que pudessem contrair empréstimos e beneficiar os parlamentares 
envolvidos ou parentes, amigos e credores destes parlamentares;

3) inclusão de familiares de credores dos deputados na folha de 
pagamento para quitação de dívidas pessoais sem qualquer 
contraprestação de serviços a favor da Assembleia Legislativa.

Esta fato já foi conhecido em feito anterior, abrangendo época outra. Todavia, pelo que se 
demonstrou na instrução, a empreitada foi repetida, posto que alcançou sucesso e ainda 
não tinha sido desvendada. 

Pelo que sustenta a acusação, até mesmo em face do reconhecimento em sentença 
prolatada anteriormente, a estratégia consistia em os deputados estaduais, com JOSÉ 
CARLOS DE OLIVEIRA à frente, valendo-se da condição do primeiro como Presidente da 
Casa de Leis, desviavam dinheiro público de seus servidores ditos •“comissionados” que 
eram incluídos com o fim de serem destinados aos deputados ou terceiros por ele 
indicados. Posteriormente, os desvios passaram a dar-se através de empréstimos bancários 
por consignação em folha, garantidos pela ALE.

Pelo que a prova mostrou, com a segurança necessária, os deputados indicavam as 
pessoas para serem incluídas na folha de pagamento, sendo que estas não recebiam seus 
salários ou recebiam em parcelas ínfimas bem inferiores ao realmente devido. 
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Posteriormente, passou-se a tomar empréstimos com consignação em conta para que os 
deputados pudessem levantar maiores quantias de dinheiro. Como se tratava, em sua 
maioria, de funcionários •“fantasmas•” o prejuízo ficou todo para o Erário, já que eram 
valores pagos pela Assembleia Legislativa.

Em muitos casos era necessário aumentar os salários de tais servidores para se conseguir 
a margem consignável do valor pretendido, papel realizado por funcionários da Casa de 
Leis por determinação dos deputados. 

Também se anotou a apresentação de falsos contracheques com valores elevados para 
atender exigências bancárias quanto ao perfil da pessoa tomadora de empréstimo. Muitas 
vezes, os contracheques apresentados eram de meses que sequer a pessoa tomadora do 
empréstimo estava inclusa na folha de pagamentos da ALE. 

Muitas pessoas, pretensos servidores (fantasmas) incluídos na folha de pagamento da 
ALE/RO, nunca estiveram no local ou sequer tinham conhecimento de que seus nomes 
eram utilizados para as fraudes. Outros sabiam da existência dos desvios, porém não do 
contrato dos empréstimos bancários.

Vários foram os acusados que se beneficiaram com a inclusão de pessoas na folha de 
pagamentos da ALE/RO, quer seja para se apropriar dos vencimentos dos “fantasmas•” 
ou, ainda, para contrair empréstimos consignados em folha, tudo isso em benefício próprio 
ou de terceiro. O destino final dos valores auferidos com tais empréstimos eram os 
Deputados, ou ainda terceira pessoa indicada por eles, mas sempre em seu benefício, 
como é o caso de o deputado ser devedor do estranho e o valor ser utilizado como 
pagamento da dívida. Inclusive, várias vezes, nos próprios documentos de empréstimo junto 
ao banco já constavam como destinatários finais pessoas diversas das tomadoras de 
empréstimo e ainda, empresas credoras dos deputados ou de terceiros envolvidos no 
•”esquema•”.

Dada a quantidade de empréstimos realizados pelos servidores da Casa de Leis, os bancos 
passaram a exigir aval dos deputados a quem interessavam os empréstimos, como forma 
de garantia dos mesmos. Ainda, firmou-se um convênio com os Deputados de que o 
servidor tomador do empréstimo deveria permanecer em folha até a quitação da última 
parcela do empréstimo. 

Tal situação é flagrante na cópia do convênio celebrado entra a Assembleia Legislativa do 
Estado de Rondônia e o Banco Panamericano S/A, que em sua cláusula 2.1.1.2 conta: 
“Durante a vigência do presente instrumento, o CONVENIADO obriga-se a não demitir e/ou 
exonerar funcionários em cargos de comissão e assessores, que tenham obrigações 
pendentes como Panamericano, até a liquidação total dessas obrigações” (fls. 293/294, do 
volume 1 da ação principal).

O acusado FRANCISCO IZIDRO confirma essa situação quando afirma em seu 
interrogatório que “O aval consistia na obrigação do deputado em não exonerar o servidor 
antes da quitação do empréstimo”.

Também importa ressaltar, diante das alegações de vários acusados, que o crime de 
peculato não traz como o enriquecimento do agente, como configuração do dolo. Em 
conformidade com o art. 29 do CP, basta que o agente, ainda que não se aproprie de 
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dinheiro ou bem público, participe da empreitada dando sua contribuição efetiva, como é o 
caso, v.g., de possibilitar a documentação para a contratação de uma pessoa 
indevidamente. Por óbvio, é necessário o conhecimento de seu comportamento contribuindo 
para o desfecho da empreitada. Todavia, não se faz necessário que o agente reconheça 
esta situação, sendo suficiente que as circunstâncias evidenciem nesse sentido.

Pelo contexto dos fatos, os beneficiários direto das fraudes foram os deputados estaduais 
que indicavam pessoas a serem “agraciadas” com o empréstimo. Esta constatação decorre 
da lógica, pois indicando o “beneficiário”, e o valor não chegando a este (pelo menos não na 
integralidade), o valor desviado naturalmente iria para o próprio deputado. Não se vislumbra 
que o deputado tivesse indicado alguém para favorecer um funcionário de carreira, ou um 
estranho, por exemplo. Nesse sentido, dentre outras provas, a delação do IVAN afirmando 
que “os deputados que eram vinculados aos servidores comissionados que faziam os 
empréstimos bancários, eram os garantidores dos referidos empréstimos, similar a um 
avalista”. 

Por outro lado, mesmo tendo participado da empreitada com alguma ação, é necessário 
avaliar com maior precisão situações que resultam em dúvida. Por exemplo, quando um 
funcionário é compelido a apresentar documentos para a contratação de um empréstimo, 
seguindo orientações de seu chefe, nem por isso fica demonstrado que tinha conhecimento 
ou anuiu à empreitada criminosa. Aqui não vale tipo culposo, responsabilizando-se pela falta 
de atenção, já que o tipo descrito na denúncia exige o conhecimento preciso.

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA DOS SANTOS, RONILTON RODRIGUES 
REIS, DEUSDETE ANTÔNIO ALVES, ELLEN RUTH CANTANHEDE SALLES ROSA, 
FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA e FRANCISCO IZIDRO DOS SANTOS eram 
deputados estaduais e foram diretamente favorecidos com os empréstimos fraudados.

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA era o presidente da ALE e tinha o controle da ação dos 
demais deputados, entabulando com eles para a realização da empreitada que a todos 
favorecia. A realização dos empréstimos dependia diretamente da sua autorização, pois à 
época, conforme se demonstrou em outros processos crimes, nada de relevante acontecia 
naquela Casa se não tivesse a sua anuência. Portanto, os peculatos praticados pelos 
demais deputados, mais de 7 no total, também lhe deve ser imputado, pois cada uma das 
ações dependia de sua autorização.

JOÃO BATISTA DOS SANTOS, conhecido como “João da Muleta”, foi deputado estadual e 
também se viu favorecido com a empreitada criminosa. Várias das pessoas que foram 
indicadas pelo seu gabinete se viram envolvidas no empréstimo fraudulento. Conforme 
indiquei antes, a fraude o favorecia. A Maria das Graças foi uma das que fez o 
procedimento fraudulento em favor deste deputado, atendendo pedido do irmão dele, 
“Zezinho”. O mesmo se diga da Sezinete e da Marly e vários outros envolvidos. A 
imputação, que se reconhece verdadeira, diz respeito mais de 7 contratos, resultando em 
mais de 7 crimes de peculato.

RONILTON RODRIGUES REIS, conhecido como “Ronilton Capixaba” era deputado 
estadual e também se viu favorecido. Nesse sentido, temos as palavras de Jeanne. Recebia 
pela ALE, tendo sido “contratada” pelo Osni, que era assessor do Ronilton, mas nunca lá 
trabalhou. A respeito dos empréstimos, ouviu pessoas falando que o dinheiro ia para o 
Ronilton. A testemunha Jesiel Lúcio também disse conhecer este deputado. Trabalhou de 
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“formiguinha” na campanha, mas nunca foi contratado pela ALE e não sabe quem recebia 
valores em seu nome. A imputação, que se reconhece verdadeira, diz respeito a mais de 7 
contratos, resultando em mais de 7 crimes de peculato.

DEUSDETE ANTÔNIO ALVES, também era deputado. A testemunha Edson, que disse 
trabalhar com o acusado, e ter sido “favorecido” com empréstimo de 11 mil reais, apesar de 
afirmar ter recebido e pago o dinheiro, não sabendo como pagou. Wagner disse que este 
acusado era médico da sua família. Este acusado teria pedido documentos para o contratar 
e também fazer empréstimos. A imputação, que se reconhece verdadeira, diz respeito a 
mais de 7 contratos, resultando em mais de 7 crimes de peculato.

ELLEN RUTH CANTANHEDE SALLES ROSA, também deputada. A seu respeito, a 
testemunha Maria Aparecida disse sequer que a conhece. Ficou espantada com a notícia 
de que trabalhava na ALE e que teria realizado empréstimos consignados. O Claudinei 
Baptista foi “cabo eleitoral” desta acusada, recebendo a quantia de R$ 1.000,00. Nunca 
recebeu a quantia de R$ 6.000,00. Também disse nunca ter feito empréstimo. A imputação, 
que se reconhece verdadeira, diz respeito a duas pessoas, Maria Aparecida e Claudinei 
Baptista, resultando em 2 crimes de peculato. 

FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA, também era deputado. Nadalb disse que 
trabalhou em seu gabinete. Adirleide também afirmou nunca ter trabalhado na ALE. 
Prestava serviços para ele, mas na época em que ele foi vereador em Ji-Paraná. A 
imputação, que se reconhece verdadeira, diz respeito a duas pessoas, Nadalb Chaves e 
Adileide, resultando em 2 crimes de peculato.

FRANCISCO IZIDRO DOS SANTOS, Adriana Alves, que se surpreendeu quando lhe 
falaram o salário de R$4.000,00, já que recebia apenas R$ 1.100,00. A testemunha 
Luzineide também fez referência a este acusado, afirmando que do dinheiro emprestado 
entregou R$ 10.000,00 para o deputado. Também consta a informação de que sua irmã, a 
também acusada RADILMA, teve a quantia de R$75.000,00 mil depositada em sua conta, a 
pedido de pessoas que trabalhariam no gabinete do irmão. A imputação, que se reconhece 
verdadeira, diz respeito a três pessoas, Luzileide, Maria de Lourdes e Veralucia, resultando 
em 3 crimes de peculato.

Os demais acusados, a avaliação deve ser mais acurada. Reforço que a vantagem não é 
elementar do tipo penal em avaliação. Todavia, estando ela evidenciada, resulta em clara 
evidência da imputação. Não estando diretamente evidenciada, necessário aprofundar um 
pouco mais na avaliação para ver como se deu o envolvimento no ilícito.

JOSÉ AMAURI DOS SANTOS, ex-deputado e irmão do então deputado “João da Muleta”. 
Era prefeito de Jaru e admitiu ter entabulado negociações com o Arnon, mas afirma que foi 
um negócio regular. Também se demonstra seu envolvimento e interesse no resultado da 
empreitada, pois dois servidores da municipalidade de Jaru (Álvaro e Claumardson) sem 
ligação com a ALE também se envolveram no esquema. Esta informação já da mostras de 
seu envolvimento e permite conhecer que a imputação é verdadeira. Outras incidências 
também revelam o seu envolvimento, conjuntamente com outro irmão, o JOSÉ JOAQUIM, 
“Zezinho”. Portanto, resta comprovado o peculato em ligação com o Arnon.

JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, conhecido como “Zezinho do Maria Fumaça”, é irmão do 
então deputado Amauri. Admitiu ter sido beneficiado com o empréstimo, apesar de afirmar 
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que era um procedimento regular. Todavia, além da lógica, que mostrava o favorecimento 
dado que indicava pessoas a serem beneficiadas com o empréstimo, também a prova oral 
demonstra o contrário. Entre outras pessoas, em conformidade com a delação do Marcos 
Oliveira, consta que o ANTÔNIO SOBRINHO, conhecido em Jaru pela alcunha “Antônio da 
Burra”, era credor do João da Muleta e o JOSÉ JOAQUIM teria intercedido fazendo as 
movimentações financeiras utilizando o cartão do Marcos, em favor do ANTÔNIO 
SOBRINHO. Marcos informou que este acusado o utilizou como suporte para transações 
bancárias. ANTÔNIO SOBRINHO também confirmou ter emprestado dinheiro a Zezinho e a 
dívida seria paga através de empréstimo na ALE que chamou de “papagaio”. Também o 
acusado IVAN delatou o “Zezinho” afirmando que este teria gestionado para fazer um 
documento falso, mas não teve a pretensão colhida. A imputação, que se reconhece 
verdadeira, diz respeito aos contratos que envolvem seu irmão, deputado JOÃO BATISTA, 
onde teria interferido diretamente na ação de Ana, Rivana, Tatiana, Sezinete, Vagner, 
Carina, Luís da Silva, Renata, Denisia e Zenir. Portanto, resultam em mais de 7 peculatos.

ÉMERSON LIMA SANTOS, por ocasião dos fatos, era diretor do RH da ALE. As provas 
indicam que teve participação efetiva na empreitada, pois como diretor do RH tinha 
conhecimento da empreitada e anuiu aos pedidos. Sua contribuição foi essencial, pois se 
obstasse o procedimento, a empreitada não poderia ter seguimento. Consta informação de 
que teria fornecido documentos, mesmo ciente de que eram falsos, para possibilitar a 
implementação dos empréstimos buscados pelos deputados. Seu envolvimento facilitou a 
execução dos crimes em relação a Leonardo Amora, Cássia Gomes, Zenir, Ana Rodrigues 
e Maria das Graças. Portanto, comprovada a participação direta em 7 peculatos.

A especificação em mais de 7 peculatos relativos a alguns dos condenados é importante, 
dado que os crimes foram cometidos em continuidade delitiva e essa quantidade interfere 
no aumento da pena. A respeito do tema Damásio E. de Jesus preleciona: 

“Dentro do limite mínimo e máximo do aumento o juiz pode impor o 
acréscimo que lhe parecer correto. Note-se que o dispositivo fala em 
aumento de um sexto a dois terços. E o aumento varia de acordo com o 
número de crimes... O Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo aplica os 
seguintes princípios: 1º) dois crimes: acréscimo de um sexto: 2º) três 
delitos: um quinto; 3º) quatro crimes: um quarto: 4º) cinco delitos: um 
terço: 5º) seis crimes: metade: 6º) sete delitos ou mais: dois terços...” 
Código Penal Anotado, Editora Saraiva, 8ª Edição, 1998, página 215.

Já em relação aos demais acusados, a imputação é impertinente, conforme se justifica na 
sequência.

IVAN BEZERRA DA SILVA foi diretor do RH na época dos fatos. Pelo que foi possível 
apurar, na condição de diretor, IVAN interferia em empréstimos de servidores. No entanto, 
não veio evidência robusta de que a também participou da simulação de empréstimo 
discutida nesses autos, mas de outros empréstimos que regularmente os servidores fazem. 
No seu depoimento, IVAN relata uma tentativa do Zezinho de, indevidamente, interferir nos 
seus serviços pedindo que fraudasse um documento para fazer um empréstimo. Negou o 
pedido. Como se trata de prova em benefício da defesa, no feito outro onde avaliei fato 
semelhante, um acusado chamado MOISÉS, que contribuía delatando outros acusados, 
afirmou que “(...) o deputado Carlão de Oliveira nomeou o Émerson para o DRH, uma vez 
que Ivanes (Ivan Bezerra da Silva) se recusou a gerenciar esses empréstimos. (...)”. 
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Portanto, em relação ao IVAN, a prova não demonstrou sua participação efetiva.

RADILMA ARAÚJO DOS SANTOS, é irmã do acusado Francisco Izidro, então deputado. 
Afirma que nunca trabalhou na ALE. Afirma que emprestou sua conta bancária a pedido de 
Vera para mandar dinheiro a seu irmão. Na conta foi depositada a quantia de R$ 75.000,00. 
Quando soube do montante se assustou. Segundo informou, era para mandar dinheiro para 
um irmão de Vera, que morava no exterior. Todavia, os valores depositados pertenciam a 
outras três pessoas, que trabalhavam no gabinete de seu irmão. No entanto, não veio prova 
de que o dinheiro foi restituído. Tudo leva a crer que os valores foram utilizados em 
benefício do irmão, Francisco Izidro, que teria utilizado a conta da irmã em seu benefício. 
Neste caso, vislumbro ausência de dolo por parte da RADILMA, que se envolveu apenas a 
pedido do irmão, sem maior importância no contexto criminoso.

IVANILDE DA SILVA LAUREANO também acabou se envolvendo na empreitada, mas 
aparentemente não se viu favorecida, pois os valores teriam sido encaminhados para seu 
chefe, o então deputado Edison Gazoni. Foi funcionária da ALE. Também fez empréstimo 
consignado e afirma ter recebido os valores.

ÂNGELA MARIA FERREIRA XAVIER DE SOUSA, também trabalhava na ALE vinculada ao 
gabinete do então deputado Edison Gazoni. Se viu envolvida por ter cedido sua conta para 
receber valores para outra pessoa. Mas nenhuma outra informação que a comprometesse e 
permitisse concluir ter participação efetiva na empreitada criminosa. 

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS à época dos fatos trabalhava como motorista para o então 
deputado Amauri e, segundo afirmou, cedeu sua conta bancária para receber créditos 
consignados. Afirma que atendeu à exigência do “Zezinho”, irmão do deputado Amauri, sob 
pena de perder o cargo. Também não constato nenhuma outra informação que permita 
concluir ter participação efetiva na empreitada criminosa. 

ANTÔNIO SOBRINHO DE OLIVEIRA é proprietário rural em Jaru, vizinho do “Zezinho”, 
irmão do então deputado Amauri. Fez empréstimo de valores para a família e, como forma 
de receber, aceitou empréstimos consignados como forma de pagamento. Aparentemente, 
os favorecidos com os empréstimos foi a família do então deputado Amauri, não se 
vislumbrando participação efetiva na empreitada criminosa, mas apenas o recebimento dos 
valores que lhes eram devidos.

Portanto, por todos os elementos observados no feito, nem todos os acusados devem ser 
responsabilizados pelos peculatos denunciados. 

Em relação a IVAN BEZERRA DA SILVA, RADILMA ARAÚJO DOS SANTOS, IVANILDE 
DA SILVA LAUREANO, ÂNGELA MARIA FERREIRA XAVIER DE SOUSA, MARCOS 
OLIVEIRA DE MATOS e ANTÔNIO SOBRINHO DE OLIVEIRA, a prova produzida não foi 
suficiente para confirmar a imputação, devendo ser absolvidos, por falta de provas, nos 
termos do CPP, art. 386, inciso VII.

Por outro lado, vindo informação segura do envolvimento na empreitada criminosa, JOSÉ 
CARLOS DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA DOS SANTOS, RONILTON RODRIGUES REIS, 
DEUSDETE ANTÔNIO ALVES, ELLEN RUTH CANTANHEDE SALLES ROSA, 
FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA, FRANCISCO IZIDRO DOS SANTOS, JOSÉ 
AMAURI DOS SANTOS, JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS e ÉMERSON LIMA SANTOS 
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devem ser condenados pelo crime avaliado.

Os crimes de peculato foram praticados em continuidade delitiva, pois decorreram de 
condutas diversas, mas resultaram crimes da mesma espécie, praticados em conexão 
temporal, espacial e utilizando o mesmo modus operandi.

Da Quadrilha – Organização Criminosa

O Ministério Público denunciou os acusados, com exceção de JOSÉ CARLOS e 
EMERSON, também pelo crime de formação de quadrilha, pois já foram denunciados pelos 
mesmos fatos em outro processo.

Consta que se formou no âmbito da ALE/RO uma organização criminosa objetivando a 
prejuízo aos cofres públicos.

Em conformidade com a avaliação a respeito dos crimes de peculato, ocorreu uma gestão 
para que várias pessoas se vissem favorecidos, atuando em uma empreitada conjunta, que 
envolvia, além dos próprios deputados diretamente beneficiados, alguns funcionários e 
parente de deputados, além dos funcionários dos bancos. Não veio prova robusta de ter 
havido uma reunião específica para esse fim, mas todos os elementos permitem concluir 
que ocorreu uma combinação onde os agentes estabeleceram como iria ocorrer e os limites 
da ação de cada um.

Caso se tratasse de ação isolada de uma pessoa ou de pequenos grupos isolados, a 
empreitada poderia ter desfecho diferente. No entanto, a engrenagem montada, com a 
efetiva participação e conhecimento de todos os envolvidos que se viram condenados pelos 
peculatos, permitiu que os vários peculatos tivessem sucessos, conforme se reconheceu 
anteriormente. 

Assim, reconhecendo-se que várias pessoas se reuniram para a realização de vários 
peculatos, imperiosa a condenação de JOÃO BATISTA DOS SANTOS, RONILTON 
RODRIGUES REIS, DEUSDETE ANTÔNIO ALVES, ELLEN RUTH CANTANHEDE SALLES 
ROSA, FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA, FRANCISCO IZIDRO DOS SANTOS, 
JOSÉ AMAURI DOS SANTOS e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS devem ser condenados 
pelo crime avaliado.

A divisão implementada pelo Ministério Público na denúncia, quando fez referência aos 
subgrupos, não desconfigura o tipo, como pretenderam algumas defesas. Na verdade, a 
exposição do Ministério Público, dividindo os subgrupos de forma didática, pretendeu 
evidenciar como se deu a participação de cada um dos agentes, mas não desconsiderou a 
ação do grupo mais amplo.

Da Lavagem de Dinheiro

Sustenta o Ministério Público que este crime foi praticado pelos denunciados JOÃO 
BATISTA, MARCOS e ANTÔNIO, que se entenderam para dissimular a origem ilícita e o 
destino de parte dos valores desviados.

No curso da avaliação, MARCOS e ANTÔNIO foram absolvidos, por ter o juízo entendido 
que sua participação, apesar de terem envolvimento no ilícito, não foi efetiva, mas apenas 
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eventual. Esta conclusão também se reflete neste crime. 

Não se vislumbrando o comprometimento dos dois acusados, a imputação referente a 
lavagem de dinheiro perde a força, alcançando inclusive o JOÃO BATISTA, merecendo 
absolvição, por falta de provas.

Por último, os acusados que merecem imputação agiram com dolo direto e intenso, 
buscando auferir recurso para satisfação de suas necessidades pessoais e de terceiros com 
a expropriação do patrimônio público, aumentando seus patrimônios e dos coligados com os 
atos praticados.

O concurso de crimes entre os peculatos e quadrilha é material, pois resultaram de mais de 
uma conduta resultando em crimes diferente.

Não socorre aos acusados a incidência de dirimente da criminalidade ou excludente da 
culpabilidade. 

Dispositivo.

Assim, por tudo que foi indicado e exposto acima, julgo parcialmente procedente a denúncia 
para: 

a) Decretar a Absolvição de IVAN BEZERRA DA SILVA, RADILMA ARAÚJO DOS 
SANTOS, IVANILDE DA SILVA LAUREANO, ÂNGELA MARIA FERREIRA XAVIER DE 
SOUSA, MARCOS OLIVEIRA DE MATOS e ANTÔNIO SOBRINHO DE OLIVEIRA, 
qualificados nos autos, das imputações por peculato e formação de quadrilha, o que faço 
por falta de provas, nos termos do CPP, art. 386, inciso VII;

b) Decretar a Absolvição de JOÃO BATISTA DOS SANTOS, MARCOS OLIVEIRA DE 
MATOS e ANTÔNIO SOBRINHO DE OLIVEIRA, pelo crime da imputação referente à 
Lavagem de Dinheiro, o que faço por falta de provas, nos termos do CPP, art. 386, inciso 
VII;

c) Decretar a Condenação de JOÃO BATISTA DOS SANTOS, RONILTON RODRIGUES 
REIS, DEUSDETE ANTÔNIO ALVES, ELLEN RUTH CANTANHEDE SALLES ROSA, 
FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA, FRANCISCO IZIDRO DOS SANTOS, JOSÉ 
AMAURI DOS SANTOS e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS pelos crimes de peculato (art. 
312 do Código Penal) e formação de quadrilha (art. 288, do Código Penal).

d) Decretar a condenação de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA e ÉMERSON LIMA 
SANTOS, pelos crimes de peculato (art. 312 do Código Penal).

Passo a dosar as penas dos acusados condenados.

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

Em conformidade com a fundamentação, deve sofrer pena pela prática do peculato, em 
continuidade delitiva.

Culpabilidade exacerbada, pois à época dos fatos o réu era Presidente da Assembleia 
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Legislativa do Estado de Rondônia, órgão máximo do Poder Legislativo Estatal. Apesar de 
registrar antecedentes dignos de nota, referem-se a fatos emergidos posteriormente, não se 
podendo levar em consideração no presente feito. Conduta social reprovável, pois fez uso 
do poder que adquiriu em razão da confiança da população para desviar verbas públicas. 
Não há nos autos informações acerca da personalidade do agente. Os motivos pesam 
contra o réu, pois praticou o crime com intuito de enriquecimento ilícito para si e para 
terceiros, aparentemente visando quitação de dívidas de campanhas políticas. As 
circunstâncias e consequências do crime também lhe são desfavoráveis, em razão do 
grande saque dos cofres públicos, causando grave prejuízo a toda população rondoniense 
que deixou de receber melhorias em diversas áreas como saúde, educação, em razão da 
falta de recursos financeiros. A vítima, no caso o Erário Público, em nada contribuiu para a 
prática do delito.

Assim, considerando a culpabilidade, conduta social, motivo e as circunstâncias e 
consequências do delito, fixo-lhe a pena-base em 5 anos de reclusão e 50 dias-multa 
para cada um dos crimes de peculato. 

Ausentes circunstâncias legais a considerar na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena previsto no art. 327, §2º, 
pelo que elevo a pena aplicada de 1/3, tornando-a em 6 anos e 8 meses de reclusão para 
cada um dos crimes de peculato. 

Presente entre os crimes de peculato a continuidade delitiva - ex-vi CP Art. 71, razão pela 
qual elevo a pena de 2/3 tornando-a definitiva em 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) 
dias de reclusão.

O aumento pela continuidade delitiva deu-se em 2/3 em razão do número de crimes, no 
caso mais de sete, conforme já fundamentado no teor da sentença.

Quanto à pena de multa, considerando que foram pelo menos sete os peculatos praticados, 
torno-a definitiva em 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, conforme disposto no art. 72 
do Código Penal.

Este acusado era Presidente da Casa de Leis, ostentando condições razoáveis. Diante 
desta constatação, na falta de outras informações seguras, presumo os ganhos mensais em 
valores equivalentes a 8 (oito) salários-mínimos. Assim, o valor unitário resulta em R$ 
250,66. Multiplicando-se a quantidade de dias-multa com o valor encontrado, a pena de 
multa resta liquidada em R$ 87.731,00, valor que deve ser exigido através de Execução 
Fiscal após o trânsito em julgado da sentença. 

Condeno-o ainda ao pagamento das custas, pro rata.

Para cumprimento da pena, fixo o regime inicial fechado, conforme disposto no art. 33, §2º, 
“a”, do Código Penal. 

O réu não preenche os requisitos no art. 44 do Código Penal, não fazendo jus à conversão 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Considerando o total das penas aplicadas, sendo estas superiores a 4 (quatro) anos, bem 
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como a violação de dever para com a Administração Pública, ressaltando que sua conduta 
trouxe grave gravame à confiabilidade da população perante o Poder Legislativo Estadual, 
decreto a perda de qualquer cargo e/ou função pública por ventura ainda exercida pelo réu, 
nos termos do artigo 92, inciso I, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

ÉMERSON LIMA SANTOS

Conforme a fundamentação, deve ser responsabilizado pelo Peculato, em continuidade 
delitiva.

Para fins de fixar a pena base constato que a culpabilidade é reprovável, pois na condição 
de funcionário público deveria zelar pela integridade do erário e não utilizá-lo em interesse 
próprio ou de terceiros. Não há nos autos informações acerca da conduta social, da 
personalidade do agente e motivo da prática do delito. As circunstâncias pesam em seu 
desfavor, pois praticou o delito na condição de Diretor de Departamento de Recursos 
Humanos da ALE/RO, cargo de confiança do Presidente da Casa, e auxiliava o esquema 
criminoso. As consequências do crime também lhe são desfavoráveis, em razão do grande 
saque dos cofres públicos, causando grande prejuízo a toda população rondoniense que 
deixou de receber melhorias em diversas áreas como saúde, educação, em razão da falta 
de recursos financeiros. Comportamento da vítima, no caso o Erário, em nada contribuiu 
para a prática do delito. 

Assim, considerando a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do delito, fixo-lhe a 
pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 45 dias multa, para cada um dos crimes 
de peculato.

Presente a causa especial de aumento de pena previsto no art. 327, §2º, pois o réu exercia 
o cargo comissionado de chefe do RH, pelo que elevo a pena aplicada de 1/3, tornando-a 
em 6 anos de reclusão e 130 dias multa, para cada um dos crimes de peculato. Presente 
entre os crimes a continuidade delitiva- ex-vi CP Art. 71, razão pela qual elevo a pena de 
2/3 tornando-a definitiva em 10 anos de reclusão.

O aumento pela continuidade delitiva deu-se em 2/3 em razão do número de crimes, pelo 
menos sete peculatos, como já mencionado acima. 

Quanto à pena de multa, considerando que foram pelo menos sete os peculatos praticados, 
torno-a definitiva em 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, conforme disposto no art. 72 
do Código Penal.

Este acusado é funcionário da Casa de Leis, ostentando condições inferiores aos 
deputados. Por isso, também sua condição de pagar é inferior. Diante desta constatação, 
na falta de outras informações seguras, presumo os ganhos mensais em valores 
equivalentes a 4 (quatro) salários-mínimos. Assim, o valor unitário resulta em R$ 125,33.

Assim, multiplicando-se a quantidade de dias-multa com o valor encontrado, a pena de 
multa resta liquidada em R$ 43,866,66, valor que deve ser exigido através de Execução 
Fiscal após o trânsito em julgado da sentença. 

Condeno-o ainda ao pagamento das custas, pro rata.
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Para cumprimento da pena, fixo o regime inicial fechado, conforme disposto no art. 33, §2º, 
“a”, do Código Penal. 

O réu não preenche os requisitos no art. 44 do Código Penal, não fazendo jus à conversão 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Considerando o total das penas aplicadas, sendo estas superiores a 4 (quatro) anos, bem 
como a violação de dever para com a Administração Pública, ressaltando que sua conduta 
trouxe grave gravame à confiabilidade da população perante o Poder Legislativo Estadual, 
decreto a perda de qualquer cargo e/ou função pública por ventura ainda exercida pelo réu, 
nos termos do artigo 92, inciso I, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

JOÃO BATISTA DOS SANTOS

Culpabilidade exacerbada, pois à época dos fatos o réu era Deputado Estadual, 
representante do Poder Legislativo Estatal. Apesar de registrar antecedentes dignos de 
nota, referem-se a fatos emergidos posteriormente, não se podendo levar em consideração 
no presente feito. Conduta social reprovável, pois fez uso do poder que adquiriu em razão 
da confiança da população para desviar verbas públicas. Não há nos autos informações 
acerca da personalidade do agente. Os motivos pesam contra o réu, pois praticou o crime 
com intuito de enriquecimento ilícito para si e para terceiros, aparentemente visando 
quitação de dívidas de campanhas políticas. As circunstâncias e consequências do crime 
também lhe são desfavoráveis, em razão do grande saque dos cofres públicos, causando 
grave prejuízo a toda população rondoniense que deixou de receber melhorias em diversas 
áreas como saúde, educação, em razão da falta de recursos financeiros. A vítima, no caso 
o Erário, em nada contribuiu para a prática do delito.

Do peculato continuado (Art. 312, caput, na forma do art. 71, caput, e c/c o art. 327, 
§2º, todos do Código Penal).

Assim, considerando a culpabilidade, conduta social, motivo e as circunstâncias e 
consequências do delito, fixo-lhe a pena-base em 4 anos de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa para cada um dos crimes de peculato.

Ausentes circunstâncias legais a considerar na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena previsto no art. 327, §2º, 
pelo que elevo a pena aplicada de 1/3, tornando-a em 5 anos e 4 meses de reclusão e 40 
(quarenta) dias-multa para cada um dos crimes de peculato. Presente entre os crimes de 
peculato a continuidade delitiva - ex-vi CP Art. 71, razão pela qual elevo a pena de 2/3 
tornando-a definitiva em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 

O aumento da pena corporal pela continuidade delitiva deu-se em 2/3 em razão do número 
de crimes, no caso mais de sete, conforme já fundamentado no teor da sentença. 

Quanto à pena de multa, considerando que foram pelo menos sete os peculatos praticados, 
torno-a definitiva em 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, conforme disposto no art. 72 do 
Código Penal.

Da formação de quadrilha (Art. 288, caput, do Código Penal c/c a Lei nº 9.034/95)
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A avaliação das circunstâncias judiciais analisadas anteriormente também se aplica a este 
fato.

Assim, considerando a culpabilidade, conduta social, motivo e as circunstâncias e 
consequências do delito, fixo-lhe a pena base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de 
reclusão, que torno definitiva em ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Do concurso material de crimes.

Presente o concurso material dos delitos, promovo as somas das penas, totalizando 10 
(dez) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias-
multa. 

Ostenta condição econômica razoável, já que ocupou cargo de importância no Legislativo 
Estadual.

Diante desta constatação, na falta de outras informações seguras, presumo os ganhos 
mensais em valores equivalentes a 8 (oito) salários-mínimos. Assim, o valor unitário resulta 
em R$ 250,66. Multiplicando-se a quantidade de dias-multa com o valor encontrado, a pena 
de multa resta liquidada em R$ 70.184,80, valor que deve ser exigido através de Execução 
Fiscal após o trânsito em julgado da sentença. 

Condeno-o ainda ao pagamento das custas, pro rata.

Para cumprimento da pena, fixo o regime inicial fechado, conforme disposto no art. 33, §2º, 
“a”, do Código Penal.

O réu não preenche os requisitos no art. 44 do Código Penal, não fazendo jus à conversão 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

Considerando o total das penas aplicadas, sendo estas superiores a 4 (quatro) anos, bem 
como a violação de dever para com a Administração Pública, ressaltando que sua conduta 
trouxe grave gravame à confiabilidade da população perante o Poder Legislativo Estadual, 
decreto a perda de qualquer cargo e/ou função pública por ventura ainda exercida pelo réu, 
nos termos do artigo 92, inciso I, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

RONILTON RODRIGUES REIS

Sua condição é muito parecida com os demais acusados que à época eram deputados, 
merecendo resposta semelhante. 

Culpabilidade exacerbada, pois à época dos fatos o réu era Deputado Estadual 
representante do Poder Legislativo Estatal. Nada a registrar de relevante na folha de 
antecedentes por ocasião dos fatos. Conduta social reprovável, pois fez uso do poder que 
adquiriu em razão da confiança da população para desviar verbas públicas. Não há nos 
autos informações acerca da personalidade do agente. Os motivos pesam contra o réu, pois 
praticou o crime com intuito de enriquecimento ilícito para si e para terceiros, 
aparentemente visando quitação de dívidas de campanhas políticas. As circunstâncias e 
consequências do crime também lhe são desfavoráveis, em razão do grande saque dos 
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cofres públicos, causando grave prejuízo a toda população rondoniense que deixou de 
receber melhorias em diversas áreas como saúde, educação, em razão da falta de recursos 
financeiros. A vítima, no caso o Erário, em nada contribuiu para a prática do delito.

Do peculato continuado (Art. 312, caput, na forma do art. 71, caput, e c/c o art. 327, 
§2º, todos do Código Penal).

Assim, considerando a culpabilidade, conduta social, motivo e as circunstâncias e 
consequências do delito, fixo-lhe a pena-base em 4 anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa 
para cada um dos crimes de peculato.

Ausentes circunstâncias legais a considerar na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena previsto no art. 327, §2º, 
pelo que elevo a pena aplicada de 1/3, tornando-a em 5 anos e 4 meses de reclusão e 40 
(quarenta) dias-multa para cada um dos crimes de peculato. Presente entre os crimes de 
peculato a continuidade delitiva - ex-vi CP Art. 71, razão pela qual elevo a pena de 2/3 
tornando-a definitiva em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 

O aumento da pena corporal pela continuidade delitiva deu-se em 2/3 em razão do número 
de crimes, no caso mais de sete, conforme já fundamentado no teor da sentença. 

Quanto à pena de multa, considerando que foram pelo menos sete os peculatos praticados, 
torno-a definitiva em e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, conforme disposto no art. 72 
do Código Penal.

Da formação de quadrilha (Art. 288, caput, do Código Penal c/c a Lei nº 9.034/95)

A avaliação das circunstâncias judiciais analisadas anteriormente também se aplica a este 
fato.

Assim, considerando a culpabilidade, conduta social, motivo e as circunstâncias e 
consequências do delito, fixo-lhe a pena base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de 
reclusão, que torno definitiva em ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Do concurso material de crimes.

Presente o concurso material dos delitos, promovo as somas das penas, totalizando 10 
(dez) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias-
multa. 

Ostenta condição econômica razoável, já que ocupou cargo de importância no Legislativo 
Estadual. Diante desta constatação, na falta de outras informações seguras, presumo os 
ganhos mensais em valores equivalentes a 8 (oito) salários-mínimos. Assim, o valor unitário 
resulta em R$ 250,66. Multiplicando-se a quantidade de dias-multa com o valor encontrado, 
a pena de multa resta liquidada em R$ 70.184,80, valor que deve ser exigido através de 
Execução Fiscal após o trânsito em julgado da sentença. 

Condeno-o ainda ao pagamento das custas, pro rata.
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Para cumprimento da pena, fixo o regime inicial fechado, conforme disposto no art. 33, §2º, 
“a”, do Código Penal.

O réu não preenche os requisitos no art. 44 do Código Penal, não fazendo jus à conversão 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

Considerando o total das penas aplicadas, sendo estas superiores a 4 (quatro) anos, bem 
como a violação de dever para com a Administração Pública, ressaltando que sua conduta 
trouxe grave gravame à confiabilidade da população perante o Poder Legislativo Estadual, 
decreto a perda de qualquer cargo e/ou função pública por ventura ainda exercida pelo réu, 
nos termos do artigo 92, inciso I, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

DEUSDETE ANTÔNIO ALVES

Sua condição é muito parecida com os demais acusados que à época eram deputados, 
merecendo resposta semelhante. 

Culpabilidade exacerbada, pois à época dos fatos o réu era Deputado Estadual 
representante do Poder Legislativo Estatal. Nada a registrar de relevante na folha de 
antecedentes por ocasião dos fatos. Conduta social reprovável, pois fez uso do poder que 
adquiriu em razão da confiança da população para desviar verbas públicas. Não há nos 
autos informações acerca da personalidade do agente. Os motivos pesam contra o réu, pois 
praticou o crime com intuito de enriquecimento ilícito para si e para terceiros, 
aparentemente visando quitação de dívidas de campanhas políticas. As circunstâncias e 
consequências do crime também lhe são desfavoráveis, em razão do grande saque dos 
cofres públicos, causando grave prejuízo a toda população rondoniense que deixou de 
receber melhorias em diversas áreas como saúde, educação, em razão da falta de recursos 
financeiros. A vítima, no caso o Erário, em nada contribuiu para a prática do delito.

Do peculato continuado (Art. 312, caput, na forma do art. 71, caput, e c/c o art. 327, 
§2º, todos do Código Penal).

Assim, considerando a culpabilidade, conduta social, motivo e as circunstâncias e 
consequências do delito, fixo-lhe a pena-base em 4 anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa 
para cada um dos crimes de peculato.

Ausentes circunstâncias legais a considerar na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena previsto no art. 327, §2º, 
pelo que elevo a pena aplicada de 1/3, tornando-a em 5 anos e 4 meses de reclusão e 40 
(quarenta) dias-multa para cada um dos crimes de peculato. Presente entre os crimes de 
peculato a continuidade delitiva - ex-vi CP Art. 71, razão pela qual elevo a pena de 2/3 
tornando-a definitiva em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 

O aumento da pena corporal pela continuidade delitiva deu-se em 2/3 em razão do número 
de crimes, no caso mais de sete, conforme já fundamentado no teor da sentença. 

Quanto à pena de multa, considerando que foram pelo menos sete os peculatos praticados, 
torno-a definitiva em e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, conforme disposto no art. 72 
do Código Penal.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: 

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 01/12/2017 09:22:44 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: FRANKLIN VIEIRA DOS SANTOS:1011561

FJ052649 - Número Verificador: 1501.2011.0051.1012.197186 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 53 de 61

Da formação de quadrilha (Art. 288, caput, do Código Penal c/c a Lei nº 9.034/95)

A avaliação das circunstâncias judiciais analisadas anteriormente também se aplica a este 
fato.

Assim, considerando a culpabilidade, conduta social, motivo e as circunstâncias e 
consequências do delito, fixo-lhe a pena base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de 
reclusão, que torno definitiva em ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Do concurso material de crimes.

Presente o concurso material dos delitos, promovo as somas das penas, totalizando 10 
(dez) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias-
multa. Ostenta condição econômica razoável, já que ocupou cargo de importância no 
Legislativo Estadual.

Diante desta constatação, na falta de outras informações seguras, presumo os ganhos 
mensais em valores equivalentes a 8 (oito) salários-mínimos. Assim, o valor unitário resulta 
em R$ 250,66. Desta forma, multiplicando-se a quantidade de dias-multa com o valor 
encontrado, a pena de multa resta liquidada em R$ 70.184,80, valor que deve ser exigido 
através de Execução Fiscal após o trânsito em julgado da sentença. 

Condeno-o ainda ao pagamento das custas, pro rata.

Para cumprimento da pena, fixo o regime inicial fechado, conforme disposto no art. 33, §2º, 
“a”, do Código Penal.

O réu não preenche os requisitos no art. 44 do Código Penal, não fazendo jus à conversão 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

Considerando o total das penas aplicadas, sendo estas superiores a 4 (quatro) anos, bem 
como a violação de dever para com a Administração Pública, ressaltando que sua conduta 
trouxe grave gravame à confiabilidade da população perante o Poder Legislativo Estadual, 
decreto a perda de qualquer cargo e/ou função pública por ventura ainda exercida pelo réu, 
nos termos do artigo 92, inciso I, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

ELLEN RUTH CANTANHEDE SALLES ROSA

Sua condição é muito parecida com os demais acusados que à época eram deputados, 
merecendo resposta semelhante. 

Culpabilidade exacerbada, pois à época dos fatos o réu era Deputado Estadual 
representante do Poder Legislativo Estatal. Nada a registrar de relevante na folha de 
antecedentes por ocasião dos fatos. Conduta social reprovável, pois fez uso do poder que 
adquiriu em razão da confiança da população para desviar verbas públicas. Não há nos 
autos informações acerca da personalidade do agente. Os motivos pesam contra o réu, pois 
praticou o crime com intuito de enriquecimento ilícito para si e para terceiros, 
aparentemente visando quitação de dívidas de campanhas políticas. As circunstâncias e 
consequências do crime também lhe são desfavoráveis, em razão do grande saque dos 
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cofres públicos, causando grave prejuízo a toda população rondoniense que deixou de 
receber melhorias em diversas áreas como saúde, educação, em razão da falta de recursos 
financeiros. A vítima, no caso o Erário, em nada contribuiu para a prática do delito.

Do peculato continuado (Art. 312, caput, na forma do art. 71, caput, e c/c o art. 327, 
§2º, todos do Código Penal).

Assim, considerando a culpabilidade, conduta social, motivo e as circunstâncias e 
consequências do delito, fixo-lhe a pena-base em 4 anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa 
para cada um dos crimes de peculato.

Ausentes circunstâncias legais a considerar na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena previsto no art. 327, §2º, 
pelo que elevo a pena aplicada de 1/3, tornando-a em 5 anos e 4 meses de reclusão e 40 
(quarenta) dias-multa para cada um dos crimes de peculato. Presente entre os crimes de 
peculato a continuidade delitiva - ex-vi CP Art. 71, razão pela qual elevo a pena de 1/6, em 
razão de serem 2 os crimes resultantes, tornando-a definitiva em 6 (seis) anos, 2 (dois) 
meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 

O aumento da pena corporal pela continuidade delitiva deu-se em 2/3 em razão do número 
de crimes, no caso mais de sete, conforme já fundamentado no teor da sentença. 

Quanto à pena de multa, considerando que foram pelo menos sete os peculatos praticados, 
torno-a definitiva em e 80 (oitenta) dias-multa, conforme disposto no art. 72 do Código 
Penal.

Da formação de quadrilha (Art. 288, caput, do Código Penal c/c a Lei nº 9.034/95)

A avaliação das circunstâncias judiciais analisadas anteriormente também se aplica a este 
fato.

Assim, considerando a culpabilidade, conduta social, motivo e as circunstâncias e 
consequências do delito, fixo-lhe a pena base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de 
reclusão, que torno definitiva em ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Do concurso material de crimes.

Presente o concurso material dos delitos, promovo as somas das penas, totalizando 7 
(sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Ostenta condição econômica razoável, já que ocupou cargo de importância no Legislativo 
Estadual. Diante desta constatação, na falta de outras informações seguras, presumo os 
ganhos mensais em valores equivalentes a 8 (oito) salários-mínimos. Assim, o valor unitário 
resulta em R$ 250,66. Multiplicando-se a quantidade de dias-multa com o valor encontrado, 
a pena de multa resta liquidada em R$ 20.052,80, valor que deve ser exigido através de 
Execução Fiscal após o trânsito em julgado da sentença. 

Condeno-o ainda ao pagamento das custas, pro rata.
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Para cumprimento da pena, fixo o regime inicial semiaberto, conforme disposto no art. 33, 
§2º, “b”, do Código Penal.

A ré não preenche os requisitos no art. 44 do Código Penal, não fazendo jus à conversão da 
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

Considerando o total das penas aplicadas, sendo estas superiores a 4 (quatro) anos, bem 
como a violação de dever para com a Administração Pública, ressaltando que sua conduta 
trouxe grave gravame à confiabilidade da população perante o Poder Legislativo Estadual, 
decreto a perda de qualquer cargo e/ou função pública por ventura ainda exercida pelo réu, 
nos termos do artigo 92, inciso I, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA

Sua condição é muito parecida com os demais acusados que à época eram deputados, 
merecendo resposta semelhante. 

Culpabilidade exacerbada, pois à época dos fatos o réu era Deputado Estadual 
representante do Poder Legislativo Estatal. Nada a registrar de relevante na folha de 
antecedentes por ocasião dos fatos. Conduta social reprovável, pois fez uso do poder que 
adquiriu em razão da confiança da população para desviar verbas públicas. Não há nos 
autos informações acerca da personalidade do agente. Os motivos pesam contra o réu, pois 
praticou o crime com intuito de enriquecimento ilícito para si e para terceiros, 
aparentemente visando quitação de dívidas de campanhas políticas. As circunstâncias e 
consequências do crime também lhe são desfavoráveis, em razão do grande saque dos 
cofres públicos, causando grave prejuízo a toda população rondoniense que deixou de 
receber melhorias em diversas áreas como saúde, educação, em razão da falta de recursos 
financeiros. A vítima, no caso o Erário, em nada contribuiu para a prática do delito.

Do peculato continuado (Art. 312, caput, na forma do art. 71, caput, e c/c o art. 327, 
§2º, todos do Código Penal).

Assim, considerando a culpabilidade, conduta social, motivo e as circunstâncias e 
consequências do delito, fixo-lhe a pena-base em 4 anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa 
para cada um dos crimes de peculato.

Ausentes circunstâncias legais a considerar na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena previsto no art. 327, §2º, 
pelo que elevo a pena aplicada de 1/3, tornando-a em 5 anos e 4 meses de reclusão e 40 
(quarenta) dias-multa para cada um dos crimes de peculato. Presente entre os crimes de 
peculato a continuidade delitiva - ex-vi CP Art. 71, razão pela qual elevo a pena de 1/6, em 
razão de serem 2 os crimes resultantes, tornando-a definitiva em 6 (seis) anos, 2 (dois) 
meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 

O aumento da pena corporal pela continuidade delitiva deu-se em 2/3 em razão do número 
de crimes, no caso mais de sete, conforme já fundamentado no teor da sentença. 

Quanto à pena de multa, considerando que foram pelo menos sete os peculatos praticados, 
torno-a definitiva em e 80 (oitenta) dias-multa, conforme disposto no art. 72 do Código 
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Penal.

Da formação de quadrilha (Art. 288, caput, do Código Penal c/c a Lei nº 9.034/95)

A avaliação das circunstâncias judiciais analisadas anteriormente também se aplica a este 
fato.

Assim, considerando a culpabilidade, conduta social, motivo e as circunstâncias e 
consequências do delito, fixo-lhe a pena base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de 
reclusão, que torno definitiva em ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Do concurso material de crimes.

Presente o concurso material dos delitos, promovo as somas das penas, totalizando 7 
(sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Ostenta condição econômica razoável, já que ocupou cargo de importância no Legislativo 
Estadual. Diante desta constatação, na falta de outras informações seguras, presumo os 
ganhos mensais em valores equivalentes a 8 (oito) salários-mínimos. Assim, o valor unitário 
resulta em R$ 250,66. Multiplicando-se a quantidade de dias-multa com o valor encontrado, 
a pena de multa resta liquidada em R$ 20.052,80, valor que deve ser exigido através de 
Execução Fiscal após o trânsito em julgado da sentença. 

Condeno-o ainda ao pagamento das custas, pro rata.

Para cumprimento da pena, fixo o regime inicial semiaberto, conforme disposto no art. 33, 
§2º, “b”, do Código Penal.

Não preenche os requisitos no art. 44 do Código Penal, não fazendo jus à conversão da 
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

Considerando o total das penas aplicadas, sendo estas superiores a 4 (quatro) anos, bem 
como a violação de dever para com a Administração Pública, ressaltando que sua conduta 
trouxe grave gravame à confiabilidade da população perante o Poder Legislativo Estadual, 
decreto a perda de qualquer cargo e/ou função pública por ventura ainda exercida pelo réu, 
nos termos do artigo 92, inciso I, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

FRANCISCO IZIDRO DOS SANTOS

Sua condição é muito parecida com os demais acusados que à época eram deputados, 
merecendo resposta semelhante. 

Culpabilidade exacerbada, pois à época dos fatos o réu era Deputado Estadual 
representante do Poder Legislativo Estatal. Nada a registrar de relevante na folha de 
antecedentes por ocasião dos fatos. Conduta social reprovável, pois fez uso do poder que 
adquiriu em razão da confiança da população para desviar verbas públicas. Não há nos 
autos informações acerca da personalidade do agente. Os motivos pesam contra o réu, pois 
praticou o crime com intuito de enriquecimento ilícito para si e para terceiros, 
aparentemente visando quitação de dívidas de campanhas políticas. As circunstâncias e 
consequências do crime também lhe são desfavoráveis, em razão do grande saque dos 
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cofres públicos, causando grave prejuízo a toda população rondoniense que deixou de 
receber melhorias em diversas áreas como saúde, educação, em razão da falta de recursos 
financeiros. A vítima, no caso o Erário, em nada contribuiu para a prática do delito.

Do peculato continuado (Art. 312, caput, na forma do art. 71, caput, e c/c o art. 327, 
§2º, todos do Código Penal).

Assim, considerando a culpabilidade, conduta social, motivo e as circunstâncias e 
consequências do delito, fixo-lhe a pena-base em 4 anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-
multa para cada um dos crimes de peculato.

Ausentes circunstâncias legais a considerar na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena previsto no art. 327, §2º, 
pelo que elevo a pena aplicada de 1/3, tornando-a em 5 anos e 4 meses de reclusão e 40 
(quarenta) dias-multa para cada um dos crimes de peculato. Presente entre os crimes de 
peculato a continuidade delitiva - ex-vi CP Art. 71, razão pela qual elevo a pena de 1/5, em 
razão de serem 3 os crimes resultantes, tornando-a definitiva em 6 (seis) anos, 4 (quatro) 
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. 

O aumento da pena corporal pela continuidade delitiva deu-se em 2/3 em razão do número 
de crimes, no caso mais de sete, conforme já fundamentado no teor da sentença. 

Quanto à pena de multa, considerando que foram três os peculatos praticados, torno-a 
definitiva em 120 (oitenta) dias-multa, conforme disposto no art. 72 do Código Penal.

Da formação de quadrilha (Art. 288, caput, do Código Penal c/c a Lei nº 9.034/95)

A avaliação das circunstâncias judiciais analisadas anteriormente também se aplica a este 
fato.

Assim, considerando a culpabilidade, conduta social, motivo e as circunstâncias e 
consequências do delito, fixo-lhe a pena base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de 
reclusão, que torno definitiva em ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Do concurso material de crimes.

Presente o concurso material dos delitos, promovo as somas das penas, totalizando 8 (oito) 
anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-
multa.

Ostenta condição econômica razoável, já que ocupou cargo de importância no Legislativo 
Estadual. Diante desta constatação, na falta de outras informações seguras, presumo os 
ganhos mensais em valores equivalentes a 8 (oito) salários-mínimos. Assim, o valor unitário 
resulta em R$ 250,66. Multiplicando-se a quantidade de dias-multa com o valor encontrado, 
a pena de multa resta liquidada em R$ 30.079,20, valor que deve ser exigido através de 
Execução Fiscal após o trânsito em julgado da sentença. 

Condeno-o ainda ao pagamento das custas, pro rata.
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Para cumprimento da pena, fixo o regime inicial fechado, conforme disposto no art. 33, §2º, 
“a”, do Código Penal.

Não preenche os requisitos no art. 44 do Código Penal, não fazendo jus à conversão da 
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

Considerando o total das penas aplicadas, sendo estas superiores a 4 (quatro) anos, bem 
como a violação de dever para com a Administração Pública, ressaltando que sua conduta 
trouxe grave gravame à confiabilidade da população perante o Poder Legislativo Estadual, 
decreto a perda de qualquer cargo e/ou função pública por ventura ainda exercida pelo réu, 
nos termos do artigo 92, inciso I, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

JOSÉ AMAURI DOS SANTOS

Sua condição é muito parecida com os demais acusados que à época eram deputados. À 
época dos fatos era Prefeito de Jaru, merecendo resposta semelhante. 

Culpabilidade exacerbada, pois à época dos fatos o réu era representante maior da 
Municipalidade de Jaru. Nada a registrar de relevante na folha de antecedentes por ocasião 
dos fatos. Conduta social reprovável, pois fez uso do poder que adquiriu em razão da 
confiança da população para desviar verbas públicas. Não há nos autos informações acerca 
da personalidade do agente. Os motivos pesam contra o réu, pois praticou o crime com 
intuito de enriquecimento ilícito para si e para terceiros, aparentemente visando quitação de 
dívidas de campanhas políticas. As circunstâncias e consequências do crime também lhe 
são desfavoráveis, em razão do grande saque dos cofres públicos, causando grave prejuízo 
a toda população rondoniense que deixou de receber melhorias em diversas áreas como 
saúde, educação, em razão da falta de recursos financeiros. A vítima, no caso o Erário, em 
nada contribuiu para a prática do delito.

Do peculato (Art. 312, caput, c/c o art. 327, §2º, todos do Código Penal).

Assim, considerando a culpabilidade, conduta social, motivo e as circunstâncias e 
consequências do delito, fixo-lhe a pena-base em 4 anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-
multa.

Ausentes circunstâncias legais a considerar na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena previsto no art. 327, §2º, 
pelo que elevo a pena aplicada de 1/3, tornando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses 
de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, que torno definitiva em ausência de outras 
circunstâncias modificadoras. 

Da formação de quadrilha (Art. 288, caput, do Código Penal c/c a Lei nº 9.034/95)

A avaliação das circunstâncias judiciais analisadas anteriormente também se aplica a este 
fato.

Assim, considerando a culpabilidade, conduta social, motivo e as circunstâncias e 
consequências do delito, fixo-lhe a pena base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de 
reclusão, que torno definitiva em ausência de outras circunstâncias modificadoras.
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Do concurso material de crimes.

Presente o concurso material dos delitos, promovo as somas das penas, totalizando 7 
(sete) anos e 1 (um) mês de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Ostenta condição econômica razoável, já que ocupou cargo de importância no Legislativo 
Estadual e depois na Municipalidade de Jaru.  Diante desta constatação, na falta de outras 
informações seguras, presumo os ganhos mensais em valores equivalentes a 8 (oito) 
salários-mínimos. Assim, o valor unitário resulta em R$ 250,66. Multiplicando-se a 
quantidade de dias-multa com o valor encontrado, a pena de multa resta liquidada em R$ 
10.026,40, valor que deve ser exigido através de Execução Fiscal após o trânsito em 
julgado da sentença. 

Condeno-o ainda ao pagamento das custas, pro rata.

Para cumprimento da pena, fixo o regime inicial semiaberto, conforme disposto no art. 33, 
§2º, “a”, do Código Penal.

Não preenche os requisitos no art. 44 do Código Penal, não fazendo jus à conversão da 
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

Considerando o total das penas aplicadas, sendo estas superiores a 4 (quatro) anos, bem 
como a violação de dever para com a Administração Pública, ressaltando que sua conduta 
trouxe grave gravame à confiabilidade da população perante o Poder Legislativo Estadual, 
decreto a perda de qualquer cargo e/ou função pública por ventura ainda exercida pelo réu, 
nos termos do artigo 92, inciso I, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS

À época dos fatos era empresário promovendo festas e festivais na Capital do Estado de 
Rondônia.

Sua culpabilidade também resta diferenciada, pois a instrução permitiu conhecer que atual 
decisivamente na prática dos crimes, sempre falando em nome do irmãos, deputado e 
prefeito. Nada a registrar de relevante na folha de antecedentes e na conduta social por 
ocasião dos fatos. Não há nos autos informações acerca da personalidade do agente. Os 
motivos pesam contra o réu, pois praticou o crime com intuito de enriquecimento ilícito para 
si e para terceiros. As circunstâncias e consequências do crime também lhe são 
desfavoráveis, em razão do grande saque dos cofres públicos, causando grave prejuízo a 
toda população rondoniense que deixou de receber melhorias em diversas áreas como 
saúde, educação, em razão da falta de recursos financeiros. A vítima, no caso o Erário, em 
nada contribuiu para a prática do delito.

Do peculato continuado (Art. 312, caput, na forma do art. 71, caput, e c/c o art. 327, 
§2º, todos do Código Penal).

Assim, considerando a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito, fixo-
lhe a pena-base em 3 anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para cada um dos crimes de 
peculato.
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Ausentes circunstâncias legais a considerar na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena previsto no art. 327, §2º, 
pelo que elevo a pena aplicada de 1/3, tornando-a em 4 anos de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa para cada um dos crimes de peculato. Presente entre os crimes de peculato a 
continuidade delitiva - ex-vi CP Art. 71, razão pela qual elevo a pena de 2/3 tornando-a 
definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. 

O aumento da pena corporal pela continuidade delitiva deu-se em 2/3 em razão do número 
de crimes, no caso mais de sete, conforme já fundamentado no teor da sentença. 

Quanto à pena de multa, considerando que foram pelo menos sete os peculatos praticados, 
torno-a definitiva em e 210 (duzentos e dez) dias-multa, conforme disposto no art. 72 do 
Código Penal.

Da formação de quadrilha (Art. 288, caput, do Código Penal c/c a Lei nº 9.034/95)

A avaliação das circunstâncias judiciais analisadas anteriormente também se aplica a este 
fato.

Assim, considerando a culpabilidade, conduta social, motivo e as circunstâncias e 
consequências do delito, fixo-lhe a pena base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de 
reclusão, que torno definitiva em ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Do concurso material de crimes.

Presente o concurso material dos delitos, promovo as somas das penas, totalizando 8 (oito) 
anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa. 

Ostenta condição econômica razoável, já que era conhecido como influente empresário no 
ramo de festas. Diante desta constatação, na falta de outras informações seguras, presumo 
os ganhos mensais em valores equivalentes a 8 (oito) salários-mínimos. Assim, o valor 
unitário resulta em R$ 250,66. Desta forma, multiplicando-se a quantidade de dias-multa 
com o valor encontrado, a pena de multa resta liquidada em R$ 52.638,60, valor que deve 
ser exigido através de Execução Fiscal após o trânsito em julgado da sentença. 

Condeno-o ainda ao pagamento das custas, pro rata.

Para cumprimento da pena, fixo o regime inicial fechado, conforme disposto no art. 33, §2º, 
“a”, do Código Penal.

O réu não preenche os requisitos no art. 44 do Código Penal, não fazendo jus à conversão 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Deliberações finais:

Certificado o trânsito em julgado desta sentença ou do eventual recurso que a confirme, 
lancem os nomes dos réus no rol dos culpados, promovam-se as anotações e 
comunicações pertinentes, inclusive ao TRE-RO e, confirmada em segundo grau, expeçam-
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se mandados de prisão contra os réus condenados. Ainda, comunique-se as absolvições. 

Presos, expeçam-se guias de recolhimento, cuja cópia instruída na forma da lei e com 
ciência ministerial deve ser encaminhada ao douto Juízo especializado para execução das 
penas.

Intimem-se os réus ao pagamento das multas e custas, no prazo de 10 (dez) dias a contar 
do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Cumpridas as deliberações supra, mantenham-se os autos suspensos nos termos do art. 
366 do CPP, em relação aos denunciados FÁBIO e OSNI, renovando-se os respectivos 
mandados de prisão (fls. 365 e 366). 

P. R. I.

Porto Velho-RO, sexta-feira, 1 de dezembro de 2017.

Franklin Vieira dos Santos 
Juiz de Direito

RECEBIMENTO
Aos  ____ dias do mês de dezembro de 2017. Eu, _________ Rosimar Oliveira Melocra - Escrivã(o) Judicial, 
recebi estes autos.

REGISTRO NO LIVRO DIGITAL
Certifico e dou fé que a sentença retro, mediante lançamento automático, foi registrada no livro eletrônico sob o número 
1240/2017.


