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Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e

de Lavagem de Capitais

AUTOS Nº 2017.0126.0691

AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA

ACUSADOS: 1) CLENILSON FRAGA DA SILVA; 2) DÁRIO ALVES

PAIVA NETO; 3) FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO; 4) GERALDO

MAGELA  NASCIMENTO;  5)  LARISSA  CARNEIRO  DE

OLIVEIRA; 6) LEANDRO RODRIGUES DOMINGUES; 7) TÂNIA

CAMILA  DE  JESUS  NASCIMENTO  DE  SOUSA;  8)  ZANDER

FÁBIO  ALVES  DA  COSTA;  9)  DAVI  PEREIRA  DA  COSTA  e

10)DEOCLÉCIO PEREIRA DA COSTA

INFRAÇÕES  PENAIS:  ARTIGO  2º  DA  LEI  Nº  12.850/13  (COM

INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO § 4º, II), e ARTIGO 312,

CAPUT, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

O  Ministério  Público  do  Estado  de  Goiás,  em  atuação  no

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO,

no  uso  de  suas  atribuições  legais,  com  base  nos  inclusos  autos  de

Procedimento  Investigatório  Criminal  –  PIC  002/2017,  ofereceu

DENÚNCIA em  desfavor  de  1)  CLENILSON  FRAGA DA SILVA;

2)DÁRIO  ALVES  PAIVA  NETO;  3)  FABIANA  NARIKAWA

ASSUNÇÃO; 4) GERALDO MAGELA NASCIMENTO; 5) LARISSA

CARNEIRO  DE  OLIVEIRA;  6)  LEANDRO  RODRIGUES
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DOMINGUES; 7) TÂNIA CAMILA DE JESUS NASCIMENTO DE

SOUSA e 8) ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA, como incursos nas

sanções  do artigo  2º  da  Lei  nº  12.850/13 (com incidência  da  causa  de

aumento  do  §  4º,  II),  e  artigo  312,  caput,  do  Código  Penal,  em

continuidade delitiva,  por diversas vezes; e de 9) DAVI PEREIRA DA

COSTA e 10) DEOCLÉCIO PEREIRA DA COSTA, como incursos nas

sanções  do artigo  2º  da  Lei  nº  12.850/13 (com incidência  da  causa  de

aumento do § 4º, II), narrrando ipsis litteris:

“1) DAS IMPUTAÇÕES 

1.1) Da organização criminosa

De maio de 2014 a abril de 2017, na cidade de Goiânia/GO,

CLENILSON FRAGA DA SILVA (vulgo  SOLDADO),  DÁRIO ALVES

PAIVA NETO,  DAVI PEREIRA DA COSTA,  DEOCLÉCIO PEREIRA

DA  COSTA (vulgo  DIÓ),  FABIANA  NARIKAWA  ASSUNÇÃO,

GERALDO  MAGELA  NASCIMENTO,  LARISSA  CARNEIRO  DE

OLIVEIRA, LEANDRO RODRIGUES DOMINGUES, TÂNIA CAMILA

DE JESUS NASCIMENTO DE SOUSA e ZANDER FÁBIO ALVES DA

COSTA integraram  pessoalmente  organização  criminosa  destinada  à

obtenção  de  vantagem  pecuniária  mediante  a  prática  de  sucessivos

peculatos. 

1.2) Dos peculatos em continuação

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do item 1.1, por

diversas vezes em continuidade delitiva, CLENILSON FRAGA DA SILVA

(vulgo  SOLDADO),  DÁRIO  ALVES  PAIVA  NETO,  FABIANA
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NARIKAWA  ASSUNÇÃO, GERALDO  MAGELA  NASCIMENTO,

LARISSA  CARNEIRO  DE  OLIVEIRA,  LEANDRO  RODRIGUES

DOMINGUES e TÂNIA  CAMILA  DE  JESUS  NASCIMENTO  DE

SOUSA, desviaram dinheiro público de que tinham a posse em razão do

cargo, em proveito próprio e alheio (a saber, em proveito de  ZANDER

FÁBIO  ALVES  DA  COSTA),  mediante  falsificação  de  documentos

públicos  (ingressos)  e  inserção  de  declaração  falsa  em  documentos

públicos (borderôs de prestação de contas), com o fim de alterar a verdade

sobre fato juridicamente relevante. 

2) DAS CIRCUNSTÂNCIAS (art. 41 do CPP)

2.1) Do envolvimento de cada denunciado

No  presente  tópico,  abordaremos  de  forma  sintetizada  a

extensão  da  participação  de  cada  membro  da  organização  criminosa,

sendo que no item a seguir é que serão esmiuçados os fatos e as provas

que sustentam a acusação:

CLENILSON,  vulgo  “SOLDADO”,  LEANDRO e  TÂNIA:

funcionários de confiança dos membros da alta cúpula da organização

criminosa;  operava  nas  catracas  e  também  procederam  a  desvios  em

proveito próprio; 

DÁRIO PAIVA: alçado à condição de presidente da AGETUL

por influência de  ZANDER; canalizou o esquema de desvio do dinheiro

dos ingressos em proveito próprio e de candidatos aliados; 

DAVI  e  DEOCLÉCIO,  vulgo  “DIÓ”:  irmãos  que  eram

ajudados por DÁRIO PAIVA com a nomeação para cargos em comissão
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e, em troca, figuravam como espécie de braço direito do ex-Presidente da

AGETUL, inclusive na consecução do esquema criminoso. 

FABIANA:  funcionária  de  confiança  de  GERALDO

MAGELA, que a sustentava com o dinheiro desviado do Parque, inclusive

para pagamento de prótese de silicone, compra de sapatos,  bolsas etc.

Também desviava dinheiro em proveito próprio;

GERALDO MAGELA: até a chegada de DÁRIO PAIVA, era

isoladamente o chefe da organização criminosa; detinha a prerrogativa de

indicar  funcionários  de  sua confiança para ocupar cargos  estratégicos

dentro do esquema; 

LARISSA: assumiu o lugar de GERALDO MAGELA quando

do seu desligamento do Parque Mutirama;  em suas próprias palavras,

estima ter se locupletado com algo em torno de R$ 30.000,00 (trinta mil

reais) do dinheiro desviado das bilheterias; 

ZANDER: vereador eleito em 2012 e reeleito em 2016; fez uso

do  seu  primeiro  mandato  para  fazer  costuras  políticas  e  viabilizar  a

nomeação  de  pessoas  de  seu  círculo  político-partidário  em  locais

estratégicos,  dentre eles,  DÁRIO PAIVA como presidente da AGETUL.

Foi beneficiado diretamente com o dinheiro desviado das bilheterias. 

2.2) Da organização criminosa e dos peculatos em detalhes

Constatou-se a existência de uma organização criminosa no

âmbito da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer – AGETUL,

atuante pelo menos desde 2014, voltada para o desvio e a apropriação dos

valores  arrecadados  com  a  venda  de  ingressos  nos  espaços  públicos
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administrados  pela  autarquia,  tais  como  o  Parque  Mutirama  e  o

Zoológico. 

Tal  organização criminosa era composta por funcionários  e

administradores  da  AGETUL  e  se  valia,  basicamente,  da  forma

propositadamente rudimentar com que era feita a venda dos ingressos e a

contabilização da arrecadação diária, de modo a facilitar a apropriação

do numerário em espécie. 

Em  suma,  o  fluxo  da  venda  dos  ingressos  e  a  respectiva

arrecadação eram anotados manualmente em borderôs de prestação de

contas, que não eram nem sequer assinados por quem os preenchia, o que

permitia a aposição de quaisquer valores, sem nenhuma conferência. 

Os ingressos e as pulseiras para acesso ao Parque Mutirama

eram confeccionados pela L. L. Gráfica e Editora Ltda., de propriedade de

Luzia  Pereira  da  Silva  Santana.  A  AGETUL  contratava  a  gráfica

diretamente mediante dispensa de licitação, após a apresentação de três

orçamentos de gráficas diversas. 

Ocorre que, por orientação de GERALDO MAGELA, a L. L.

Gráfica  e  Editora  Ltda.  encaminhava,  por  conta  própria,  os  três

orçamentos,  ou seja,  o seu e os outros dois de gráficas diversas.  Para

tanto,  o  funcionário  Revalino  (contato  de  GERALDO  MAGELA na

gráfica) fazia uso de folhas timbradas das outras gráficas e falsificava

uma  rubrica  para  dar  aparência  de  veracidade  às  propostas.  Assim

fazendo, garantia-se a prestação do serviço de confecção de ingressos à

gráfica de confiança de GERALDO MAGELA. 
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Embora o modus operandi para perpetrar os desvios variasse,

na maior parte do tempo,  ocorria da seguinte maneira: os gestores do

Mutirama  (a  saber,  o  Diretor  Administrativo  e  Financeiro  do  parque

GERALDO  MAGELA e,  posteriormente,  o  ex-presidente  da  AGETUL

DÁRIO  PAIVA)  contavam  com  funcionários  de  sua  confiança  nas

bilheterias  e  nas  catracas  (LEANDRO,  CLENILSON,  vulgo

“SOLDADO”,  LARISSA,  TÂNIA e  FABIANA).  Evidentemente, o bom

funcionamento  do  esquema  criminoso  dependia  necessariamente  da

alocação de pessoas de confiança nesses lugares estratégicos. 

A esse respeito, são sintomáticas as expressões “pessoal dele

nos  caixas”  e  “aliado  dele  na  bilheteria”,  retiradas  de  conversas  de

DÁRIO PAIVA com o ex-Presidente Estadual do PEN Raniery Nunes da

Silva  (justificando  que  o  esquema  não  havia  “degringolado”)  e  com

ZANDER,  respectivamente,  conforme  dados  extraídos  do  celular

apreendido de DÁRIO PAIVA:

Com certa frequência, GERALDO MAGELA dirigia-se à L. L.

Gráfica e Editora  Ltda.  e  entregava a Revalino uma anotação com os

números dos ingressos que deveriam ser confeccionados. Aliás, dentre os

objetos apreendidos durante a Operação Multigrana, foram encontrados

na  sede  da  L.  L.  Gráfica  e  Editora  Ltda.  alguns  exemplares  dessas

anotações: 

Conforme admitiu em seu depoimento de 23/05/2017, Revalino

tinha “conhecimento de que a impressão ‘por fora’ estava à margem da

lei,  ou seja,  que era ilícita”.  Explicou, ainda, que a diferença entre os
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ingressos reais e os duplicados era que para estes eram emitidos recibos

simples (imagem 01), ao passo que para aqueles era emitida nota fiscal

(imagem 02): 

Cabe mencionar, Excelência, que os peculatos eram cometidos

praticamente  todos  os  dias  em  que  o  Parque  e  o  Zoológico  abriam,

conforme  se  depreende  de  diversos  depoimentos.  A  funcionária

FABIANA,  por  exemplo,  admitiu  que  se  locupletava  semanalmente  do

esquema (fls. 433/440 do PIC). 

A despeito  das  incontáveis  práticas  de  peculato,  tem-se  um

número mínimo de vezes observadas com certeza, a saber, dezenove, o que

não desnatura a caracterização do ilícito e nem o grau de aumento da

pena pela continuidade delitiva.  As dezenove ocorrências (repise-se,  no

mínimo) são extraídas da tabela com o controle de comissões a pagar

(fls.1132/1151), pela qual foram consignados todos os pedidos “por fora”

feitos por  GERALDO MAGELA para dar consecução ao esquema, isso

apenas no período compreendido entre janeiro de 2014 e agosto de 2015. 

Estes ingressos eram duplicados e, portanto, falsos, uma vez

que já haviam sido confeccionados pela gráfica quando da contratação

direta (cujo objeto era um grande lote único de ingressos).  O material

duplicado era distribuído por GERALDO MAGELA aos funcionários de

sua  confiança  que  ficavam  na  bilheteria.  A  venda  desses  ingressos

duplicados, por óbvio, não era contabilizada no borderô de prestação de

contas e gerava o “caixa 2”. 
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A propósito, o recibo reproduzido acima como ‘Imagem 01’ foi

entregue por Luzia (sócia da L. L. Gráfica e Editora Ltda.) a GERALDO

MAGELA à época da troca de gestão entre  DÁRIO PAIVA e Alexandre

Magalhães.  Conforme  os  depoimentos  prestados  na  investigação,

GERALDO MAGELA, mesmo já não mais tendo vínculo formal com a

administração do Parque, entregou o recibo para a atual gestão com o

intuito de regularizar o “furo de caixa” existente na bilheteria. 

Esses ingressos falsificados são os mencionados no Termo de

Entrega da fl. 26 do PIC e que ora aparelham a denúncia como Anexo VI: 

Percebe-se  que  esses  ingressos  apresentam o  layout  antigo,

utilizado à época de GERALDO MAGELA: 

Basta  uma  simples  comparação  entre  a  numeração  desses

lotes e os borderôs de prestação de contas para constatar que se trata de

ingressos duplicados. Falsificados, portanto. 

Dentre  o  material  entregue  por  Alexandre,  veja-se,  por

exemplo, os blocos nº 0004 a 0007, que abarcam os ingressos de meia

entrada do nº 433.151 até o nº 433.350: 

Ocorre  que  tais  ingressos  já  haviam  sido  comercializados,

conforme se extrai do borderô do dia 17 de janeiro (disponível na mídia

encartada na fl. 38 do PIC): 

A mesma duplicidade foi constatada em relação aos blocos nº

0058 a 0069, que contemplam os ingressos de inteira do nº 316.851 ao nº

317.450, mas que constam como vendidos no borderô do dia 29/01/2017

(disponível, também, na mídia da fl. 38 do PIC): 
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Esse foi  um episódio  isolado no que diz  respeito  ao modus

operandi da organização criminosa; foi feito às pressas por GERALDO

MAGELA tão somente para maquiar o “furo de caixa” quando da troca

de gestão de DÁRIO PAIVA para Alexandre Magalhães. 

A sistemática mais usual da fraude pode ser exemplificada da

seguinte maneira: num final de semana qualquer, eram colocados à venda

cinco mil  ingressos (do nº  0001 ao nº  5000) a R$ 10,00 cada.  Após a

venda dos cinco mil ingressos originais e, portanto, com renda auferida de

R$ 50.000,00, GERALDO MAGELA providenciava a impressão (rectius:

falsificação) de três mil ingressos na L. L. Gráfica e Editora Ltda. (por

exemplo,  do  nº  2001  ao  nº  5000),  devolvia  esses  três  mil  ingressos

falsificados  ao  cofre  do  Parque,  como  se  não  tivessem  sido

comercializados, de modo que só se prestava conta informando a venda de

apenas  dois  mil  ingressos.  Assim,  eram  desviados,  apenas  nesse  ato,

R$30.000,00. No próximo dia em que o Parque fosse aberto à visitação,

reiniciavam a comercialização a partir do nº 2001. 

Repise-se que a L. L. Gráfica e Editora Ltda. é justamente a

pessoa jurídica que foi contratada diretamente pela AGETUL, mediante

dispensa de licitação,  para confeccionar pulseiras e  ingressos em lotes

únicos, razão pela qual seus responsáveis tinham pleno conhecimento de

que a impressão adicional de material estava à margem da licitude, o que

foi confirmado, inclusive, em interrogatório perante o GAECO. 

Em maio de 2016,  DÁRIO PAIVA assumiu a presidência da

autarquia. Em virtude da quantidade de dinheiro em espécie arrecadada
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no  Parque  Mutirama  e  no  Zoológico  e  dado  o  modus  operandi

relativamente  simples  para  desviar  os  valores,  decidiu  canalizar  o

esquema em proveito próprio (visando ao financiamento de sua campanha

eleitoral para Deputado Federal em 2018), bem como para o vereador e

candidato à reeleição ZANDER, que o alçou politicamente à condição de

presidente da AGETUL. 

O comando coletivo da organização criminosa, então, passou

a ser compartilhado por DÁRIO PAIVA (longa manus de ZANDER) e por

GERALDO MAGELA  na  condição,  respectivamente,  de  presidente  da

AGETUL e de Diretor Administrativo e Financeiro do Parque Mutirama.

DÁRIO  PAIVA era  o  beneficiário  final  de  grande  parte  do  dinheiro

desviado como “caixa 2”, ao passo que GERALDO MAGELA geria os

funcionários  estrategicamente  alocados  nas  funções  de  bilheteria  e

catraca. 

Além  disso,  GERALDO  MAGELA apropriava-se  de  outra

parte do dinheiro desviado para proveito próprio e alheio, numa espécie

de  “caixa  3”  (sem  conhecimento  de  DÁRIO PAIVA).  Com essa  fatia

distribuía  “mesadas”  aos  funcionários  participantes  do  esquema,  bem

como arcava com despesas pessoais da funcionária FABIANA, tais como

cirurgias plásticas, bolsas, sapatos etc. 

Justamente  para evitar  a ocorrência do “caixa 3”, DÁRIO

PAIVA passou a fiscalizar de perto os bilheteiros, no que era “escoltado”

por  DAVI,  conforme  fazem  prova  os  depoimentos,  fotografias
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(principalmente,  as  imagens  reproduzidas  abaixo,  extraídas  do  celular

apreendido de FABIANA) e áudios coletados no PIC: 

Inclusive,  os  dois  adotaram  providências  para  restringir  o

acesso  de  funcionários  na  sala  da  administração  (local  onde  era

operacionalizado o desvio), tais como a colocação de cartazes impedindo

o acesso de pessoas não autorizadas, providência essa que jamais foi de

praxe na autarquia. 

O outro braço direito de  DÁRIO PAIVA era  DEOCLÉCIO,

vulgo  DIÓ.  Constatou-se  durante  a  investigação  (notadamente  pelos

depoimentos)  que  os  irmãos  DAVI e  DEOCLÉCIO,  embora  fossem

formalmente lotados no Mutirama e no Zoológico, pouco (ou quase nada)

souberam dizer  a respeito  das  respectivas  funções.  Demonstrou-se,  por

outro lado, a antiga ligação de ambos com  DÁRIO PAIVA,  inclusive a

formalização de doações para a campanha eleitoral do ex-Presidente da

AGETUL em valores incompatíveis com a renda declarada por ambos em

seus depoimentos. 

DEOCLÉCIO,  à  época  em  que  geriu  o  Zoológico,

deliberadamente  deixou  de  tomar  providências  em  relação  ao  não

funcionamento das catracas eletrônicas (que, no mínimo, dificultariam o

esquema criminoso), bem como foi omisso em relação aos apontamentos

feitos pela auditoria interna realizada no Mutirama e no Zoológico. 

Além  disso,  em  outra  conversa  interceptada,  DEOCLÉCIO

reclama  com  o  interlocutor  identificado  como  Leonardo  de  que  se  o

movimento no Zoológico não melhorasse,  estariam “lascados”.  E qual
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seria a preocupação de DEOCLÉCIO com o movimento do Zoológico se

no  final  do  mês  seu  salário  seria  o  mesmo,  independentemente  da

quantidade  de  visitantes?  Recrudesce-se,  portanto,  a  versão  de  que

retiravam dinheiro do caixa para o próprio sustento. 

Vê-se que a existência da organização criminosa perdurou no

tempo  mesmo  após  o  desligamento  formal  de  DÁRIO  PAIVA e

GERALDO MAGELA de suas funções na autarquia municipal em 31 de

dezembro de 2016, conforme fazem prova os diálogos interceptados,  os

objetos  encontrados na residência de  ambos no dia da deflagração da

Operação Multigrana e,  ainda, as conversas de WhatsApp encontradas

nos celulares apreendidos. Vejamos: 

• ligação  interceptada  entre  GERALDO  MAGELA e  o  bilheteiro

LEANDRO, na qual este presta contas àquele sobre a arrecadação

do  Parque  Mutirama  no  final  de  semana  dos  dias  11  e  12  de

fevereiro  de  2017,  ou  seja,  após  o  desligamento  formal  de

GERALDO MAGELA: 

• objetos  encontrados  no  dia  da  deflagração  da  Operação

Multigrana,  em  23/05/2017  (ou  seja,  já  decorridos  quase  cinco

meses  do  afastamento  de  DÁRIO  PAIVA da  AGETUL)  e  que

comprovam sua participação no esquema, tais como ingressos do

Parque  e  borderôs  de  prestação  de  contas  (móvel  do  esquema

criminoso): 
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• objetos  encontrados  no  dia  da  deflagração  da  Operação

Multigrana,  em  23/05/2017  (ou  seja,  já  decorridos  quase  cinco

meses  do  afastamento  de  GERALDO  MAGELA do  Parque

Mutirama)  e  que  comprovam  sua  participação  no  esquema,  tais

como  uma  chancela  com  a  logomarca  do  Parque,  bem  como

ingressos e cortesias: 

• conversa de WhatsApp de  DÁRIO PAIVA com Raniery Nunes da

Silva, já reproduzida acima (fl. 06 da denúncia), ocorrida em 14 de

janeiro  de  2017,  ou  seja,  duas  semanas  após  seu  desligamento

formal da autarquia. Tal conversa revela a preocupação de DÁRIO

PAIVA diante da possibilidade de que o esquema “degringolasse”;

o interlocutor, contudo, o acalma ao dizer que estava “tudo como

antes”, porque tinha “pessoal dele nos caixas” e que “o MAGELA

tocou o barco sozinho com DAVI hoje sem ser incomodado”. 

• conversas  de  WhatsApp  encontradas  no  celular  de  GERALDO

MAGELA,  nas  quais  combina  encontros  espúrios  em

estacionamentos  com  LEANDRO e  “SOLDADO”  (apelido  de

CLENILSON), dois dos funcionários de sua confiança e que foram

presos preventivamente. Tais conversas se deram em 02/03/2017 e

27/04/2017,  ou  seja,  meses  após  o  desligamento  de  GERALDO

MAGELA do Parque Mutirama: 

Em relação a  ZANDER, um conjunto de situações apuradas

no PIC demonstrou seu envolvimento, tais como: a exigência narrada por
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diversos  investigados  e  testemunhas  de  que  somente  carros  de

funcionários com adesivos de ZANDER  pudessem estacionar no Parque

Mutirama;  a  conversa  de  WhatsApp encontrada  no celular  de  DÁRIO

PAIVA em  04/11/2016  demonstrando  que  alimentos  arrecadados  em

campanhas  da AGETUL eram parcialmente  desviados  para  ZANDER;

comemoração dos funcionários da AGETUL em grupo de WhatsApp com a

diplomação  de  ZANDER,  mencionando-o  como  “nosso  vereador”,

conforme expressão utilizada por  DÁRIO PAIVA; doações em dinheiro

com  valores  significativos  (R$  19.300,00,  R$  3.000,00,  R$  6.000,00  e

R$30.000,00) feitas pelo próprio ZANDER para sua campanha eleitoral, o

que é compatível com o modus operandi do esquema, que girava em torno

da apropriação de dinheiro em espécie; e uma sintomática conversa de

telefone interceptada entre ZANDER e sua esposa, no dia da deflagração

da Operação Multigrana, às 09:10:02, na qual ela, com a voz embargada,

liga para o marido e demonstra nítida preocupação com a operação: 

É de se destacar a influência política exercida por  ZANDER

na AGETUL. 

Extrai-se dos termos de depoimento e da própria interceptação

telefônica  que  era  ZANDER quem  detinha  o  poder  de  nomeação  e

exoneração de cargos comissionados, como se deu, por exemplo, com a

nomeação  de  Basileu  Magnólio  da  Silva  para  o  cargo  de  Diretor

Administrativo que antes era ocupado por GERALDO MAGELA (fl. 278

do PIC), sendo que Basileu levava pessoas no Parque Mutirama em troca

de votos para ZANDER (fl. 438 do PIC). 
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Inclusive, foi por influência direta de  ZANDER que  DÁRIO

PAIVA assumiu a presidência da autarquia (fl. 85 do PIC). Um diálogo

interceptado  entre  DEOCLÉCIO e  um  terceiro  identificado  como

“Rogerinho”  demonstra  claramente  essa  relação  de  dependência  de

DARIO PAIVA para com ZANDER: 

Pela conversa interceptada entre DEOCLÉCIO e Leonardo, já

transcrita acima (fl. 14 da denúncia), vê-se que ZANDER foi mencionado

como o “canal” para viabilizar maior arrecadação no Zoológico:

O próprio DÁRIO PAIVA admitiu em seu interrogatório ter

organizado  reunião  em  favor  da  campanha  de  ZANDER com  os

funcionários do Mutirama, muito embora tenha sustentado que a reunião

ocorreu num bar fora das dependências do Parque. Curiosamente, não se

recordou do nome e nem mesmo da cor da fachada do estabelecimento (fl.

494 do PIC). 

Há informações, ainda, de que ZANDER propôs a GERALDO

MAGELA mantê-lo  na diretoria  financeira  do Mutirama na gestão de

2017  em  troca  de  um  repasse  de  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais)

mensalmente.  Ocorre  que  GERALDO  MAGELA recusou-se  a  passar

quantia tão alta para  ZANDER que, por sua vez, passou a persegui-lo

politicamente (fls. 437/440 do PIC), o que explica a conversa interceptada

em  que  diz  que  GERALDO  MAGELA (a  quem  se  refere  como

“manquinho”) deveria ser preso: 



16

Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e

de Lavagem de Capitais

Para arrematar o envolvimento de  ZANDER, pedimos vênia

para repetir a imagem de sua conversa de WhatsApp com DÁRIO PAIVA,

encontrada no celular apreendido deste último: (...)

Não por acaso,  ZANDER liderou o grupo de vereadores que

procurou  Alexandre  Magalhães  para  tentar  viabilizar  o  retorno  de

GERALDO MAGELA ao Parque Mutirama (fl. 279 do PIC). 

A testemunha José Jorge Dias citou nominalmente  ZANDER

como um dos vereadores que “pegavam dinheiro do Mutirama”, conforme

conversa  interceptada  no  dia  seguinte  à  deflagração  da  Operação

Multigrana: 

Por  fim,  não  se  olvide  que  ZANDER já  foi  condenado

criminalmente  em  primeira  instância  por  ocasião  do  escândalo  da

COMOB (Companhia de Obras do Município), muito embora o processo

tenha se arrastado até a prescrição. 

Muito  embora tenham sido constatados  desvios  esporádicos

sob a gestão de diversos presidentes da AGETUL, a investigação concluiu

que  foi  no  período  de  DÁRIO  PAIVA que  o  esquema  foi

institucionalizado, ou seja, que a estrutura e o próprio funcionamento do

Parque  Mutirama e  do Zoológico  foram canalizados  para o  desvio do

dinheiro dos ingressos, repise-se, boa parte para fins eleitorais. 

A  primeira  constatação  nesse  sentido  foi  a  diferença  de

arrecadação  entre  o  final  de  semana  anterior  à  posse  de  Alexandre

Magalhães (atual Presidente da AGETUL) e o final de semana posterior.

No seu primeiro depoimento, em 20/01/2017, Alexandre chamou atenção
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para o fato de que a arrecadação diária do Mutirama era materializada

em  folhas  avulsas  e  que  não  eram  nem  sequer  assinadas,  denotando

“amadorismo e desorganização que parecem ser propositais para evitar

qualquer tipo de controle”. 

Essas “folhas avulsas” são os borderôs que eram preenchidos

por  LARISSA,  à  época  responsável  por  todo  o  procedimento  desde  a

abertura  até  o  fechamento  do  caixa,  inclusive  no  que  diz  respeito  ao

transporte do dinheiro para depósito no banco. 

Tão logo assumiu a presidência da AGETUL, Alexandre ficou

sabendo que os valores arrecadados e contabilizados não seriam reais e

que essa diferença se dava em virtude da comercialização de ingressos

duplicados (em suas palavras, “clones”). Trata-se do ardil já explicado

acima entre GERALDO MAGELA e a L. L. Gráfica e Editora Ltda. 

De imediato,  adotou providências para remediar a situação,

notadamente  a  assinatura  no  verso  de  todos  os  ingressos  que  seriam

comercializados.  Apenas com essa  diligência,  a  arrecadação que  antes

havia sido declarada como de R$ 3.504,00 (três mil, quinhentos e quatro

reais) e R$ 3.016,00 (três mil e dezesseis reais) no sábado e no domingo

anteriores  à  sua  posse,  respectivamente,  aumentou  para  incríveis

R$22.256,00 (vinte  e  dois  mil,  duzentos  e  cinquenta  e  seis  reais)  e

R$24.080,00  (vinte  e  quatro  mil  e  oitenta  reais)  no  final  de  semana

seguinte.

E não se tratou de um episódio isolado. A expressiva diferença

na  arrecadação  formalmente  contabilizada nas  três  últimas  gestões  da
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AGETUL, conforme estudo feito pela Superintendência de Planejamento e

Gestão – SUPLAN do MINISTÉRIO PÚBLICO, demonstra claramente o

desvio perpetrado por DÁRIO PAIVA. 

Tomando-se por base apenas a arrecadação informada para

os finais de semana (sábado e domingo) no Parque Mutirama, constata-se

que a arrecadação média diária na gestão de Sebastião Peixoto foi  de

R$11.137,97  (onze  mil,  cento  e  trinta  e  sete  reais  e  noventa  e  sete

centavos) e na de Alexandre Magalhães tem sido de R$ 13.256,65 (treze

mil,  duzentos e  cinquenta e  seis reais  e  sessenta e cinco centavos),  ao

passo  que  na  gestão  de DÁRIO PAIVA foi  de  R$  6.624,69  (seis  mil,

seiscentos  e  vinte  e  quatro  reais  e  sessenta  e  nove  centavos),  ou  seja,

menos da metade da média da atual gestão. 

Os  cálculos  se  mostram  ainda  mais  alarmantes  quando  se

comparam  as  médias  diárias  por  gestor  no  mês  de  julho  no  Parque

Mutirama,  sabidamente  o  de  maior  arrecadação em virtude  das  férias

escolares. Para esse período específico, o estudo da SUPLAN apontou que

a  arrecadação  média  diária  na  gestão  de  Sebastião  Peixoto  foi  de

R$22.912,00 (vinte e dois mil, novecentos e doze reais) e na de Alexandre

Magalhães foi de R$ 43.423,05 (quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e

três reais e cinco centavos). Já na gestão de DÁRIO PAIVA, observou-se

uma brusca queda ao patamar de R$ 8.110,52 (oito mil, cento e dez reais e

cinquenta  e  dois  centavos),  o  que  vai  ao  encontro  do  depoimento  da

denunciada  FABIANA no  sentido  de  que  “MAGELA comentou com a

interroganda que no mês de julho de 2016,  DÁRIO desviou em proveito
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próprio aproximadamente R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) dos caixas

do Mutirama”. 

Observou-se a discrepância sob a gestão de  DÁRIO PAIVA

também em relação à arrecadação do Zoológico,  como se vê nas duas

tabelas  abaixo,  referentes  à  arrecadação  média  diária  nos  finais  de

semana e à arrecadação média diária no mês de julho, respectivamente:

Não por acaso, logo após o mês de julho de 2016, sobrevieram

as eleições  municipais,  o  que reforça a tese  de  que os  desvios  tinham

propósito eleitoreiro. 

Chama  a  atenção  que  a  arrecadação  observada  na  atual

gestão  se  mostrou  nitidamente  superior  à  de  DÁRIO  PAIVA,  mesmo

diante  do  cenário  econômico  desfavorável  e  do  famigerado  acidente

ocorrido neste ano, o que forçou o fechamento do Parque. 

Para além do desvio sistemático operado por DÁRIO PAIVA,

foram  constatados  peculatos  esporádicos  levados  a  efeito  pelos

funcionários das catracas e da bilheteria em proveito próprio. 

Um dos casos ocorreu no final de semana dos dias 08 e 09 de

abril  de  2017,  ocasião  em  que  TÂNIA e  LEANDRO estavam  nas

bilheterias. Foi detectada uma quebra no caixa no valor de R$ 7.000,00

(sete mil reais), sendo que na urna foram descobertos diversos ingressos

falsos,  com  layouts  diferentes  dos  originais,  conforme  reproduzidos

anteriormente (fl. 09 da denúncia). 
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LEANDRO,  a  propósito,  foi  flagrado  em  conversa

interceptada com  CLENILSON combinando de subtraírem pulseiras de

identificação para comercializarem por fora: (...)

Já em outra interceptação,  LEANDRO fala abertamente do

recebimento da mesada por parte de GERALDO MAGELA; comenta que

as  pessoas  queriam derrubá-lo  para  ficar  em seu  lugar  na  bilheteria;

afirma,  por  fim,  que  “quando  muda  gestão  assim,  a  negada  quer  é

roubar”. Vejamos: (...)

Na residência de  LEANDRO foram encontrados ingressos e

cortesias  do  Mutirama,  bem como a  quantia  de  R$ 6.000,00 (seis  mil

reais)  em espécie,  o  que  comprova  a  prática  do  “caixa  3”  que  tanto

DÁRIO temia e que já havia sido comprovado pelo diálogo interceptado

em 21/05/2017, às 18:15:10, transcrito acima no início desta página. 

Quanto  à  quantia  de  R$  6.000,00  (seis  mil  reais),  convém

lembrar  que  o  próprio  LEANDRO admitiu  em seu  interrogatório  que

“percebe cerca de um mil reais, sem benefícios, pelos serviços prestados

ao  MUTIRAMA”  (fls.  391/394  do  PIC).  Tal  informação,  somada  aos

ingressos  encontrados  em  sua  residência  (fl.  91  do  Anexo  II)  e  à

interceptação do diálogo espúrio travado com CLENILSON, não deixam

dúvida acerca da origem ilícita do numerário: (...)

Já TÂNIA, que auxiliou LEANDRO no episódio da quebra de

caixa dos dias 07 e 08 de abril, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),

também foi  expressamente  mencionada  em conversa  interceptada  entre
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FABIANA e  interlocutora  identificada  como  Ângela  como  tendo  sido

afastada do caixa, local onde “roubava”: (...)

LARISSA,  por  sua  vez,  admitiu  “ter  recebido  em torno  de

R$30.000,00  (trinta  mil  reais)  de  dinheiro  desviado  por  GERALDO

MAGELA”  (fl.  723  do  PIC).  Em  determinado  momento,  valeu-se  da

exoneração  de  GERALDO  MAGELA para  assumir  interinamente  as

funções inerentes à diretoria administrativa e financeira, momento em que

passou a ter mais controle sobre a execução do esquema, inclusive com a

prerrogativa de indicar as pessoas que operariam os caixas e bilheterias. 

Por  fim,  FABIANA confessou  ter  sido  mantida  por

GERALDO MAGELA com  o  dinheiro  desviado  do  Parque  Mutirama.

Explicou a sistemática do desvio e  afirmou categoricamente  que “com

isso, retirava R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) por fim de semana”,

mas  ponderou  que  “essas  retiradas  apenas  aconteciam  quando

GERALDO previamente autorizava” (fls. 433/440 do PIC).  (…).”

Conforme  se  infere  do PIC  n.º  0020/2016-GAECO,

primeiramente,  o  Ministério  Público  requestou  a  implementação  de

interceptação  telefônica,  bem  como  a  quebra  de  sigilo  telefônico  dos

investigados (autos de protocolo nº  201700252377), o que foi autorizado

judicialmente,  conforme  se  verifica  da  decisão  de  fls.  52/58,  de  02  de

fevereiro  de  2017.  O resultado da  medida  se  encontra  na  mídia  digital

encartada às fls. 67/68 do referido apenso de nº 201700252377.
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Ato seguinte, os Promotores de Justiça, com atuação no Grupo

de  Atuação  Especial  de  Combate  ao  Crime  Organizado  –  GAECO,

representaram pela prorrogação da interceptação telefônica e pela inclusão

de novos números, o que, também, foi autorizado judicialmente, consoante

se  vê  das  decisões  de  fls.  187/195,  de  12  de  maio  de  2017  (autos  de

protocolo  nº  201700252377).  O resultado  da  prorrogação  da  referida

medida se encontra inserido em mídia digital às fls. 209/210.

Também  foi  deferido  judicialmente,  após  requerimento  do

Ministério Público, o afastamento dos sigilos bancário e fiscal de pessoas

físicas e jurídicas investigadas no esquema criminoso, no bojo dos autos de

protocolo nº  201701334938, de acordo com que se vê da decisão de fls.

36/46 (volume 1), de 17 de maio de 2017. Insta mencionar que todas as

decisões foram proferidas pelo Juiz da 9ª Vara Criminal da Comarca de

Goiânia/GO

 Dando continuidade, também foi decretada pelo Juízo da 9ª

Vara Criminal de Goiânia/GO, após requerimento do Ministério Público,

em  11  de  maio  de  2017,  a  prisão  temporária dos  representados

GERALDO MAGELA NASCIMENTO  e  LEANDRO RODRIGUES

DOMINGUES,  pelo prazo de 05 (cinco) dias. Na mesma oportunidade,

foi deferida a condução coercitiva e oitiva simultânea dos investigados, a

realização de  busca e apreensão  nos Parques Mutirama e Zoológico de

Goiânia, na gráfica responsável pela impressão dos ingressos dos referidos

parques,  bem  assim,  nos  endereços  dos  representados,  e,  por  fim,



23

Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e

de Lavagem de Capitais

autorizado o acesso aos dados armazenados nos equipamentos eletrônicos

ou digitais apreendidos, como se vê da decisão de fls. 115/119, dos autos

apensos nº 2017.0126.0691, mesmo protocolo da ação penal.

Ato  seguinte,  por  meio  de  requerimento  ministerial  (autos

apensos nº 2017.0126.0691),  foi decretada também pelo Juízo da 9ª Vara

Criminal de Goiânia/GO, em 19 de maio de 2017, a  prisão temporária

dos representados  DÁRIO ALVES DE PAIVA NETO e  DEOCLÉCIO

PEREIRA DA COSTA, pelo prazo de 05 (cinco) dias, conforme decisão

acostada às fls. 151/155. No mesmo ato, igualmente foram autorizados a

condução  coercitiva,  a  realização  de  busca  e  apreensão  domiciliar  e  o

acesso aos dados armazenados nos equipamentos eletrônicos ou digitais.

As  medidas  foram  integralmente  cumpridas,  conforme  se  observa  da

documentação trazida aos autos, sendo os respectivos mandados de prisão

cumpridos  em  23  de  maio  de  2017,  em  relação  aos  representados

GERALDO MAGELA NASCIMENTO (fls. 255/256), DÁRIO ALVES

DE  PAIVA  NETO (fls.  257/258),  LEANDRO  RODRIGUES

DOMINGUES  (fls.  259/260) e  DEOCLÉCIO PEREIRA DA COSTA

(fls. 261/262) (autos de protocolo 2017.0126.0691, Vol. II, apensos).

Na sequência,  mediante  requerimento do Ministério Público,

foram prorrogadas as  prisões temporárias dos investigados  GERALDO

MAGELA  NASCIMENTO, DÁRIO  ALVES  DE  PAIVA  NETO,

LEANDRO RODRIGUES DOMINGUES e  DEOCLÉCIO PEREIRA

DA COSTA, por mais 05 (cinco) dias, consoante se vê das decisões de fls.
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298/300, de 26 de maio de 2017 (autos de protocolo 2017.0126.0691, Vol.

II, apensos).

De  igual  forma,  foi  decretada,  em  26  de  maio  de  2017,  a

prisão  temporária dos  representados  LARISSA  CARNEIRO  DE

OLIVEIRA, TÂNIA  CAMILA  DE  JESUS  NASCIMENTO  DE

SOUSA, CLENILSON FRAGA DA SILVA (vulgo SOLDADO) e DAVI

PEREIRA DA COSTA, pelo prazo de 05 (cinco) dias, conforme decisão

acostada  às  fls.  61/64,  dos  autos  do  processo  nº  2017.0143.7060,

prorrogada por igual período, conforme se nota da decisão do dia 30 de

maio de 2017. 

Ato  contínuo,  em  novo  requerimento  do  Parquet (autos

apensos nº 2017.0126.0691, fls. 344/348), foi decretada pelo Juízo da 9ª

Vara  Criminal  de  Goiânia/GO,  em  1º  de  junho  de  2017,  a  prisão

preventiva dos  representados  DÁRIO  ALVES  DE  PAIVA  NETO,

GERALDO MAGELA NASCIMENTO,  DEOCLÉCIO PEREIRA DA

COSTA  (vulgo  DIÓ),  DAVI  PEREIRA  DA  COSTA,  LEANDRO

RODRIGUES  DOMINGUES e CLENILSON  FRAGA  DA  SILVA

(vulgo  SOLDADO),  assim  como,  na  mesma  data  (1º/06/2017),  foram

revogadas  as prisões  temporárias e  decretadas  medidas  cautelares

diversas  da  prisão  em  proveito  de  TÂNIA  CAMILA  DE  JESUS

NASCIMENTO DE SOUSA e LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA,

dentre  as  quais  a  suspensão  do exercício  da  função pública.  Ainda,  na

referida decisão, o douto magistrado determinou a reunião dos processos
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de protocolos nºs 201701260691 e 201701437060. 

Em  virtude  de  Habeas Corpus concedido  pelo  Tribunal  de

Justiça do Estado de Goiás,  o investigado  DÁRIO ALVES DE PAIVA

NETO  (decisão  de  fls.  381/385)  foi  colocado em  liberdade em 07 de

junho de 2017; GERALDO MAGELA NASCIMENTO (decisão de fls.

408/412)  em  08  de  junho  de  2017;  LEANDRO  RODRIGUES

DOMINGUES (decisão de fls. 420/424), DEOCLÉCIO PEREIRA DA

COSTA  (vulgo  DIÓ)  (decisão  de  fls.  439/441),  DAVI PEREIRA DA

COSTA (decisão  de  fls.  451/452)  em  12  de  junho  de  2017;  e,

CLENILSON FRAGA DA SILVA  (fls.  465/467),  em  22 de junho de

2017,  todos  mediante  a  imposição  de  medidas  cautelares  diversas  da

prisão. 

A  DENÚNCIA foi  recebida em 30 de agosto de 2017 (fls.

447/448), oportunidade em que o magistrado titular da 9ª Vara Criminal de

Goiânia/GO justificou a não adoção do procedimento previsto no artigo

513  e  seguintes  do  Código  de  Processo  Penal,  mesmo  sendo  seis  dos

denunciados  servidores  públicos  e  um  agente  político,  optando  pelo

procedimento comum, tendo em vista  que, além do delito funcional,  os

réus também foram denunciados por infração penal  comum. Na mesma

ocasião, foi deferida a inclusão aos autos de provas produzidas nos autos

apensos  de  nºs.  201700252377,  201701260691,  201701334938  e

201701437060.
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Na  denúncia  de  fls.  499/455,  deferindo  requerimentos

ministeriais, foi mantido o afastamento cautelar das servidoras LARISSA

CARNEIRO  DE  OLIVEIRA e  TÂNIA  CAMILA  DE  JESUS

NASCIMENTO DE SOUSA das  funções  públicas  que  ocupavam (fls.

344/348 dos autos de protocolo nº 201701260691, apenso), e decretado o

afastamento  dos servidores  CLENILSON  FRAGA  DA  SILVA  e

LEANDRO RODRIGUES DOMINGUES. Na mesma oportunidade, foi

determinada  a  suspensão  do  exercício  do  mandato  parlamentar  de

ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA, bem como o bloqueio dos bens

dos denunciados, de forma solidária, no valor de R$ 2.182.458,10 (dois

milhões, cento e oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e

dez centavos), com determinação de bloqueio de bens e valores.

Os acusados  LEANDRO RODRIGUES DOMINGUES (fls.

495);  DEOCLÉCIO  PEREIRA DA COSTA  (vulgo  DIÓ)  (fls.  496);

CLENILSON FRAGA DA SILVA (vulgo SOLDADO) (fls. 499);  DAVI

PEREIRA DA COSTA (fls.  501);  DÁRIO ALVES DE PAIVA NETO

(fls.  530);  FABIANA NARIKAMA ASSUNÇÃO (fls.  548);  ZANDER

FÁBIO  ALVES  DA COSTA (fls.  594);  LARISSA CARNEIRO  DE

OLIVEIRA (fls.759);  GERALDO  MAGELA  NASCIMENTO  (fls.

761); e TÂNIA CAMILA DE JESUS NASCIMENTO DE SOUSA (fls.

934), foram citados pessoalmente e apresentaram resposta à acusação, por

meio  de  defensores  constituídos, às  fls.  519/523,  524/528,  552/556,

557/561, 598/626, 692/729, 872/878, 886/890, 896/914 e 1.038/1.039.
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Por não vislumbrar hipóteses de absolvição sumária (fl. 1.064),

foi determinado o prosseguimento do feito, com designação de audiência

de instrução e julgamento. 

Em 19 de fevereiro de 2018, o magistrado condutor do feito

dispensou os acusados GERALDO MAGELA NASCIMENTO, DÁRIO

ALVES  PAIVA  NETO,  LEANDRO  RODRIGUES  DOMINGUES,

CLENILSON  FRAGA  DA  SILVA, DEOCLÉCIO  PEREIRA  DA

COSTA e DAVI PEREIRA DA COSTA da monitoração eletrônica, com a

consequente  retirada  da  tornozeleira  eletrônica  (decisão  exarada  às  fls.

1.066/1.067).

O  requerimento  ministerial  de  prorrogação  da  suspensão  do

exercício  de  função  pública  por  parte  do  vereador  ZANDER  FÁBIO

ALVES DA COSTA (fls. 1.078/1.084), foi indeferido, sob o fundamento

de que não foram trazidos aos autos novos indícios ou provas da reiteração

delitiva.

Durante  a  instrução  processual  foram  inquiridas  quatro

testemunhas  arroladas  na  denúncia,  a  saber,  ALEXANDRE SILVA DE

MAGALHÃES (fls.  1.183/1.186),  RANIERY NUNES  DA SILVA (fls.

1.187/1.188),  NAIARA ALVES  LEITE  BATISTA (fls.  1.189/1.190)  e

REVALINO  PEREIRA  DA  SILVA  (informante  -  fls.  1.330/1.331),

depoimentos gravados em mídia digital às fl. 1.193 e fl. 1.372.
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Também  foram  inquiridas  pela  defesa  técnica  do  acusado

ZANDER,  ANSELMO  PEREIRA DA SILVA SOBRINHO (fl.  1.332),

PAULO CÉSAR FORNAIZER (fl. 1.333), ANA CRISTINA FERREIRA

BARBOSA (fl.  1.335) e HEMERSON PEREIRA DA SILVA (fl. 1.336),

depoimentos gravados em mídia digital à fl. 1.372; pela defesa técnica do

acusado DÁRIO, AURELINO IVO DIAS (fl. 1.334), FÁBIO ALVES DE

ARAÚJO  (fl.  1.337),  a  qual  também  foi  arrolada  pela  defesa  de

LARISSA, CROVERLY FERREIRA DOMINGUES (fl.  1.338),  URIAS

GARCIA DE  OLIVEIRA JÚNIOR  (fl.  1.339)  e  FELIPE  DA SILVA

COUTINHO  (fl.  1.373);  pela  defesa  da  acusada  LARISSA,  além  da

testemunha  já  citada,  também  foi  inquirida  a  testemunha  OLGA

CYBELLE VENTURA GONÇALVES DA SILVA (fl. 1.340); pela defesa

técnica  de  GERALDO MAGELA,  foram  arroladas  as  testemunhas

WASHINGTON ALVES DE BRITO (fl. 1.341) e VANUSA MARIA DE

SOUSA TEIXEIRA (fl.  1.342),  cujos  depoimentos  foram gravados  em

mídia  digital  à  fl.  1.372;  pela  defesa  técnica  de  TÂNIA,  foi  ouvida  a

testemunha  VERIDIANA LOPES  DE  SOUZA (fl.  1343);  pela  defesa

técnica  de  DAVI,  foi  inquirida  a  testemunha  ZACARIAS  PEREIRA

RODRIGUES (fl. 1344); pela defesa de  CLENILSON, foram inquiridas

as  testemunhas  SUELY  DE  SOUSA  DE  OLIVEIRA  (fl.  1345)  e

MAURÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS (fl. 1346); pela defesa técnica

de LEANDRO, foi ouvida a testemunha VÂNIA RODRIGUES DA SILVA

(fl. 1.347), dispensando-se as demais a pedido das partes, consoante termos

de fls. 1.375 e 1.608/1.609.
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Na sequência, os acusados CLENILSON FRAGA DA SILVA

(fls.  1.588/1.589),  DÁRIO  ALVES  PAIVA NETO  (fls.  1.590/1.591),

DAVI  PEREIRA  DA  COSTA  (fls.  1.592/1.593),  DEOCLÉCIO

PEREIRA  DA  COSTA  (fls.  1.594/1.595),  FABIANA  NARIKAWA

ASSUNÇÃO (fls. 1.596/1.597), LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA

(fls.  1.598/1.599),  GERALDO  MAGELA  NASCIMENTO (fls.

1.600/1.601),  LEANDRO  RODRIGUES  DOMINGUES  (fls.

1.602/1.603),  TÂNIA  CAMILA  DE  JESUS  NASCIMENTO  DE

SOUSA (fls. 1.604/1.605) e ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA (fls.

1.606/1.607),  foram qualificados e interrogados, tudo conforme gravação

audiovisual constante da mídia juntada à fl. 1.610.

Encerrada  a  instrução  processual,  na  fase  oportunizada  pelo

artigo 402 do Código de Processo Penal,  o Ministério Público requereu

autorização judicial para compartilhamento dos interrogatórios de DÁRIO,

FABIANA e  ZANDER com outro procedimento investigatório; a defesa

da  acusada  TÂNIA CAMILA pleiteou  a  apresentação  pelo  Ministério

Público de cópia dos borderôs dos dias 08 e 09 de abril de 2017, referentes

aos  dois  caixas do Parque  Mutirama,  e,  a  defesa  técnica  de  DÁRIO e

ZANDER FÁBIO requereu  autorização  para  compartilhamento  do

depoimento da acusada  FABIANA, com remessa ao Procurador-Geral de

Justiça,  para  apurar  eventual  irregularidade  e  suposta  tortura  praticada

contra a mencionada ré, o que foi deferido pelo magistrado condutor do

feito (fls. 1.608/1.609).
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Em  sede  de  memoriais,  o  Ministério  Público  pugnou  pela

parcial  procedência  dos  pedidos,  com  consequente  condenação  de

CLENILSON FRAGA DA SILVA (vulgo SOLDADO), DÁRIO ALVES

PAIVA NETO, DAVI PEREIRA DA COSTA, DEOCLÉCIO PEREIRA

DA  COSTA,  FABIANA  NARIKAWA  ASSUNÇÃO,  GERALDO

MAGELA NASCIMENTO,  LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA,

LEANDRO RODRIGUES DOMINGUES e ZANDER FÁBIO ALVES

DA  COSTA, nos  exatos  termos  da  denúncia (fls.  1.611/1.697),  e  a

absolvição  de  ABSOLVIÇÃO de  TÂNIA  CAMILA  DE  JESUS

NASCIMENTO DE SOUSA, com fulcro no artigo 386, inciso VII,  do

Código de Processo Penal.

A seu turno, a defesa técnica de TÂNIA CAMILA DE JESUS

NASCIMENTO  DE  SOUSA,  na  trilha  do  requerimento  ministerial,

postulou a absolvição da referida ré, com base no princípio  in dubio pro

reo (fls. 1.703/1.710).

Já a defesa técnica do acusado DÁRIO ALVES PAIVA NETO

(fls. 1.711/1.751) arguiu, em sede de preliminar, a nulidade do processo,

sob a alegação de que houve violação ao princípio do Promotor Natural.

No mérito, tanto a defesa de  DÁRIO ALVES PAIVA NETO, quanto de

ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA  (fls.1752/1800),  requereram a

absolvição dos citados imputados com fundamento no artigo 386, incisos I,

III, IV, V e VII, do Código de Processo Penal.
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Do  mesmo  modo,  a  defesa  técnica  dos  acusados  DAVI

PEREIRA DA COSTA e DEOCLECIO PEREIRA DA COSTA pugnou

pela absolvição dos supracitados denunciados,  com supedâneo no artigo

386, incisos I,  IV,  V, VI (segunda parte) e VII,  do Código de Processo

Penal (fls. 1.801/1.086).

A  defesa  técnica  do  acusado  GERALDO  MAGELA

NASCIMENTO,  em sede de preliminar,  também sustentou violação ao

princípio do Promotor Natural. No mérito, requereu a absolvição do citado

acusado, com fincas no artigo 386, incisos I, IV, V e VI (segunda parte) e

VII, do Código de Processo Penal (fls. 1.807/1.823).

A defesa  técnica  dos  acusados  CLENILSON  FRAGA DA

SILVA  e  LEANDRO  RODRIGUES  DOMINGUES,  por  sua  vez,

pleiteou  a  absolvição com  fulcro  no  artigo  386,  inciso  IV,  e,

subsidiariamente,  com fundamento  nos  incisos  V e  VII,  do  Código  de

Processo Penal. Em caso de condenação, requereu aplicação da pena no

patamar mínimo legal, o estabelecimento de regime prisional mais brando

e o direito  de  recorrer  em liberdade.  Requereu,  ainda,  a  restituição dos

valores apreendidos. (fls. 1.824/1.833).

A  defesa  técnica  da  acusada  FABIANA  NARIKAWA

ASSUNÇÃO  (fls.  1.834/1.859),  em  sede  de  preliminar,  sustentou  a

ilicitude da prova, sob a alegação de que decorreu de coação psicológica

perpetrada pelos integrantes do GAECO. Sustentou, ainda, a atipicidade da
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imputação de peculato, sob a alegação de que desconhecia a origem dos

valores  recebidos  de  GERALDO  MAGELA em  função  do

relacionamento amoroso que mantinha com ele. 

Por fim, a defesa de LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA

(fls. 1.860/1.872), em sede de preliminar, sustentou a inépcia da denúncia e

a ilegalidade dos procedimentos cautelares. No mérito, tanto a defesa de

FABIANA  NARIKAWA  ASSUNÇÃO, quanto  a  de LARISSA

CARNEIRO DE OLIVEIRA, requereu a absolvição, sob a alegação de

insuficiência  de  provas.  A  defesa  de  LARISSA  requereu,  ainda,  o

desbloqueio  judicial  dos  seus  bens,  bem como a  revogação  da  medida

cautelar de afastamento da função pública que ocupava.

Com a criação, por meio da Lei Estadual nº 20.510 de 11 de

julho de 2019, desta vara especializada, os autos foram redistribuídos a

este Juízo.

Vieram-me os autos conclusos para deliberação.

II – FUNDAMENTAÇÃO

As  partes  são  legítimas,  existe  interesse  processual  e  os

pressupostos  processuais  necessários  à  constituição  e  desenvolvimento

válido  e  regular  do  feito  encontram-se  presentes.  O  iter  procedimental

transcorreu dentro dos ditames legais, sendo assegurados às partes todos os

direitos, e respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da
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ampla defesa, estando o feito em ordem e pronto para receber sentença.

DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM FUNÇÃO DA MATÉRIA/DO

PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ/CRIAÇÃO DE

VARA ESPECIALIZADA/SITUAÇÃO EXCEPCIONADA

De proêmio, verifico que a presente ação Penal foi intentada

perante o Juízo da 9ª Vara dos Crimes Punidos com Reclusão da Comarca

de Goiânia/GO, porém, em virtude da criação da Vara dos Feitos Relativos

a  Delitos  Praticados  por  Organização  Criminosa  e  de  Lavagem  ou

Ocultação de  Bens,  Direitos  e  Valores  nesta  Capital,  por meio  da  Lei

Estadual  nº  20.510  de  11  de  julho  de  2019,  com jurisdição  em todo

território do Estado de Goiás, foram os presentes autos redistribuídos a este

Juízo.

A  esse  respeito,  saliento  que a  competência  desta  Vara

Especializada para o processamento e julgamento da matéria versada no

presente feito – a saber – crimes praticados por organização criminosa –

é  absoluta e decorre de lei, precisamente da Lei Estadual suprarreferida,

que criou a presente Unidade Judiciária.

Dessa forma, entendo que não constitui ofensa ao princípio da

identidade física do juiz a prolação de sentença por esta magistrada, em

função de a instrução processual ter sido presidida por outro Juízo – porque

a competência absoluta, em razão da matéria, é improrrogável. 
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A situação  retratada,  sem  dúvida,  difere  daquela  enfrentada

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da AP 937 QO - RJ, que

restringiu o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão

do cargo – critério ratione personae - ocasião em que a Suprema Corte

firmou o entendimento de que a competência nessas hipóteses prorrogar-

se-ia  a  partir  do  final  da  instrução  processual,  com  a  publicação  do

despacho de intimação para apresentação de alegações finais. Note:

“(...)  Resolução  da  questão  de  ordem  com  a  fixação  das
seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-
se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e
relacionados às funções desempenhadas; e (ii)  Após o final
da instrução processual,  com a publicação do despacho de
intimação  para  apresentação  de  alegações  finais,  a
competência para processar e  julgar ações penais não será
mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo
ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”.
(...)”.  (STF.  AP  937  QO,  Relator(a):  Min.  ROBERTO
BARROSO,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  03/05/2018,
ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-265  DIVULG  10-12-2018
PUBLIC 11-12-2018) (grifos nossos)

Enfatizo  que  o  Supremo  Tribunal  Federal,  nesse  caso

específico1 –  estabeleceu  um  marco  temporal  para  a  perpetuação  da

jurisdição  tão  somente  para  evitar  o  indesejável  “sobe  e  desce”  de

processos  decorrente  das  declinações  de  competência  derivadas  de

renúncia ou de cessação,  por qualquer motivo, do mandato parlamentar

1 Vencido o Ministro Marco Aurélio de Melo, nesse ponto - 
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ou do cargo ou função pública que atraia a jurisdição especial.

A expressão -“qualquer que seja o motivo” - aqui destacada –

não significa que a competência – absoluta ou não - qualquer que seja a

situação, será prorrogada com o encerramento da instrução processual.

Significa  apenas  que  haverá  a  prorrogação  da  competência

quando  encerrada  a  instrução  processual  em  qualquer  situação de

alteração da competência decorrente de prerrogativa de foro, quer seja por

renúncia ou perda do cargo ou mandato eletivo.

Essa  foi  a  solução  encontrada  pelos  Ministros  do  Supremo

Tribunal  Federal  para  evitar  a  impunidade decorrente  da  morosidade e,

consequente,  prescrição,  em  virtude  de  eventuais  alterações  da

competência com a mudança do foro especial – o que foi denominado pelo

Ministro Marco Aurélio de elevador processual. 

Exemplo:  prefeito  que  é  eleito  Deputado  Federal,  depois

renuncia e assume cargo de Secretário de Estado, após, volta para o cargo

de Deputado Federal, e, por fim, assume cargo de prefeito.

 Tanto é assim que constou da ementa: “que a competência

para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de

o agente  público vir  a  ocupar cargo ou deixar  o cargo que ocupava,

qualquer que seja o motivo”.(grifos nossos)
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A situação aqui posta difere, igualmente, dos recentes julgados

do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás  sobre  modificação  da

competência  territorial, decorrente de alteração legislativa, uma vez que

nos referidos casos a competência tratada é relativa (territorial). (Conflito

de  Competência  5518410-11.2018.8.09.0000  e  nº  5469648-

61.2018.8.09.0000). Note:

“(…)Embora  a  alteração  promovida  pela  Lei  Estadual  nº
19.938/2017,  que  modificou  o  Código  de  Organização
Judiciária  do  Estado  de  Goiás,  passando  a  vinculação  do
distrito  judiciário  de  Bonópolis-GO,  da  Comarca  de  São
Miguel do Araguaia-GO para a Comarca de Porangatu-GO,
não viole a Constituição da República, nem os princípios do
juiz  natural  e  da  perpetuação  da  jurisdição,  porquanto
somente cambiou a competência  territorial,  com o intuito de
otimizar o serviço jurisdicional, julga-se procedente o conflito
de competência se o feito se encontra com instrução finda e
condenação  perante  o  juízo  suscitado,  em  respeito  aos
princípios  da  celeridade,  da  economia  processual  e  da
identidade  física  do  juiz.  CONFLITO  JULGADO
PROCEDENTE.  (...)”.  (TJGO,  Conflito  de  Competência
5469648-61.2018.8.09.0000,  Rel.  ITANEY  FRANCISCO
CAMPOS,  Seção  Criminal,  julgado  em 18/02/2019,  DJe  de
18/02/2019)

Em outras palavras, tratando-se de competência absoluta em

razão da matéria, conforme é caso em tela, não se aplica a regra da

perpetuação  da  jurisdição,  nos  termos  assentados  pelo  Supremo

Tribunal Federal.

Essa  é  a  ilação  que  se  extrai  do  artigo  43  do  Código  de
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Processo  Civil2,  de  aplicação  subsidiária  ao  processo  penal,  consoante

entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça:  CC  160.902/RJ,  Rel.

Ministra  LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,

DJe 18/12/2018.

Ademais, destaco que a orientação que desponta dos Tribunais

Superiores  é  de  que  os  princípios  da  identidade  física  do  juiz  e  da

perpetuatio  jurisdicionis não são violados nas hipóteses em que, mesmo

após a audiência de instrução, for redistribuída a ação penal em virtude da

criação  de  varas  especializadas ou  da  alteração  da  competência  dos

juízos preexistentes. 

Cito  precedente  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  sobre  o

assunto, in verbis: 

“(...)  Os  princípios  da  identidade  física  do  juiz  e  da
perpetuatio  jurisdicionis  não são violados  nas  hipóteses  em
que, mesmo após a audiência de instrução, for redistribuída a
ação  penal  em  virtude  da  criação  de  novas  varas
especializadas  ou  da  alteração  da  competência  dos  juízos
preexistentes.  Precedentes.  (...)”.  (STJ.  AgRg  no  REsp
1434538/AC,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA
TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 15/06/2016)

A  contrario  sensu,  trago  à  colação  julgado  do  Colendo

Superior  Tribunal  de  Justiça,  preservando  a  competência  do  juízo  da

2 “Art. 43 do Código de Processo Civil. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição

inicial,  sendo  irrelevantes  as  modificações  do  estado  de  fato  ou  de  direito  ocorridas  posteriormente,  salvo  quando

suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. 
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instrução na hipótese de ressalva feita  em resolução que estabeleceu os

critérios de nova vara especializada, que, vale destacar, não é o caso dos

autos. Observe:

“(...) Se o § 3º do art. 4º da Resolução n. 01/2014 - do TRF da
5ª Região, que estabeleceu os requisitos para distribuição de
feitos  para  a  nova  Vara  Federal  especializada  em  crimes
contra  o  Sistema Financeiro  e  de  lavagem ou  ocultação de
bens, direitos e valores, na Seção Judiciária do Ceará, excluiu,
expressamente,  aqueles  "com  vinculação  decorrente  do
encerramento da audiência  de  instrução e  julgamento",  não
constitui  constrangimento  ilegal  a  manutenção  de  feitos
conexos na Vara especializada previamente existente, quando
um  deles  já  teve  sua  instrução  concluída.(...)”.  (STJ.  HC
317.704/CE,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017,  DJe
20/09/2017)

Assim,  considerando  que  a  Lei  Estadual  não  fez  nenhuma

ressalva, ao contrário, determinou a redistribuição dos feitos para a nova

unidade  judiciária  -   evidenciada  a  competência  absoluta  em razão  da

matéria desta  vara especializada para o processamento e julgamento de

crimes  perpetrados  por  organizações  criminosas  - passo  à  prolação  da

sentença.

DAS TESES SUSTENTADAS EM SEDE DE PRELIMINAR PELAS

DEFESAS TÉCNICAS DOS ACUSADOS 

I) DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL
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Em  sede  de  memoriais,  vejo  que  as  defesas  técnicas  de

DÁRIO  ALVES  PAIVA  NETO  e  de  GERALDO  MAGELA

NASCIMENTO sustentaram a  ocorrência  de  violação  ao  princípio  do

Promotor Natural, o que não merece procedência.

Quanto  ao  tema,  ressalto  que,  no  presente  caso,  de  fato,  as

investigações  foram  conduzidas  pelo  Grupo  de Atuação  Especial  de

Combate ao Crime Organizado – GAECO/GO, assim como a denúncia foi

ofertada  e  a  instrução  processual  acompanhada  por  membros  do

mencionado grupo especializado. 

Com a superveniente alegação por parte da defesa de violação

ao  indigitado  princípio,  o  ato  processual  subsequente,  no  caso,  os

memoriais, foram subscritos em conjunto pelo grupo especializado e pelo

Promotor de Justiça com atuação na Unidade Judiciária respectiva, para a

qual o feito foi inicialmente distribuído.

No que concerne ao assunto, destaco que os tribunais pátrios

têm decidido  que  a  atuação  de  promotores  de  justiça  auxiliares  ou  de

grupos especializados, como é o caso do GAECO, não viola o princípio do

Promotor  Natural,  mas  sim  amplia  a  capacidade  de  investigação  da

instituição, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação

da opinio delicti do Ministério Público.

Digno  de  nota,  nesse  sentido,  são  os  dizeres  do  Ministro
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ALEXANDRE DE MORAES do Supremo Tribunal Federal, no sentido de

que  a  criação  de  grupos  especializados  como  o  GAECO  representou

grande avanço no combate à criminalidade organizada, não ofendendo o

mencionado  princípio  o  fato  de  atuarem em conjunto  com o  Promotor

Natural ou isoladamente, desde que com o consentimento deste, mesmo

que  a  posteriori (STF.  RE  1142512-AC-ACRE,  Relator(a):  Min.

ALEXANDRE  DE  MORAES,  julgado  em  20/05/2019,  publicado  em

PROCESSO  ELETRÔNICO-Dje-114,  DIVULG  29/05/2019,  PUBLIC

30/05/2019).

Nesse  mesmo  sentido,  vale  lembrar  a  decisão  exarada  pelo

Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp 1425424/SP, em caso em

que,  inclusive  a  denúncia,  da  mesma forma que  aconteceu no presente

feito, foi oferecida por grupo especializado. Note:

“(...) É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento
de  que  a  atuação  de  promotores  auxiliares  ou  de  grupos
especializados (GAECO) não ofende o princípio do promotor
natural, uma vez que, nessa hipótese, se amplia a capacidade
de  investigação,  de  modo  a  otimizar  os  procedimentos
necessários à formação da opinio delicti  do Parquet. (…)”.
(STJ.  AgRg  no  AREsp  1425424/SP,  Rel.  Ministro  JORGE
MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  06/08/2019,  DJe
19/08/2019). Destaquei

Ainda, ressalto que a criação de grupos especializados para o

enfrentamento de demandas específicas, como se observa com o GAECO,

insere-se  no  poder  discricionário  de  estruturação  interna  do  Ministério
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Público, em busca de maior eficiência no desempenho de suas funções.

(artigo 44, alínea “d”, da Lei Orgânica Estadual do Ministério Público (LC

25/98).

Em  Goiás,  aliás,  observo  que,  em  estrita  observância  à

recomendação  do  Colégio  de  Procuradores  Gerais  de  Justiça  e  à

autorização  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  (Resolução

nº13/2006 – revogada pela Resolução nº 181/2017), foi criado o GAECO,

por meio de  ato normativo próprio,  subscrito  pelo Procurador  Geral  da

Justiça (ATO do PGJ Nº 63/2011), com a finalidade de repressão ao crime

organizado. 

Segundo referido ato normativo interno, a atuação do GAECO

se dará  na  fase  de  investigação até  o  oferecimento  de  denúncia,  sendo

admitido o seu auxílio em juízo, por solicitação ou anuência do Promotor

Natural (artigos 6º e 7º). 

Assim ocorreu no presente caso. Ou seja, o GAECO somente

assumiu a investigação e participou da fase instrutória com a anuência do

Promotor de Justiça Natural, o qual, consoante se vê à fl. 32 determinou o

encaminhamento, quando consultado (fl. 32 do PIC), do procedimento com

a Notícia de Fato n º 03/2017 ao grupo especializado.

Além disso, vejo que o Promotor de Justiça da 16ª Promotoria

de Justiça de Goiânia,  Dr.  ROBERTO CORRÊA, ao final  da instrução,
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assinou  em  conjunto  com  os  Promotores  de  Justiça  do  referido  grupo

especializado a peça contendo os memoriais do Ministério Público.

Evidente, portanto, a anuência do Promotor de Justiça Natural,

de  modo  que  não  há  que  se  falar  em  ofensa  ao  indigitado  princípio,

principalmente  porque  a  atuação  do  grupo  especializado  de  apoio  às

demais promotorias de justiça se restringiu à sua área de atuação, no caso,

o combate ao crime organizado.

De outro giro,  enfatizo que, por se tratar de órgão instituído

antes  da  própria  investigação,  ou  seja,  com  competência  e  membros

estabelecidos  previamente  ao  fato  criminoso,  descabida  a  supracitada

invocação de nulidade.

Para se verificar ofensa ao referido princípio, segundo escólio

da  doutrina  e  jurisprudência  dos  nossos  tribunais,  deve  haver  a

demonstração de designação seletiva ou casuística de acusador de exceção,

o que não se verificou na espécie. 

REJEITO  ,    portanto  ,    a     preliminar     aventada  pela  defesa

técnica  dos  réus     DÁRIO  ALVES  PAIVA  NETO  e  GERALDO

MAGELA NASCIMENTO. 

II)  DA  NULIDADE  DA  PROVA/COAÇÃO  PSICOLÓGICA  NO

PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
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Do cotejo dos autos, verifico que a defesa técnica da acusada

FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO,  em sede memoriais, sustentou a

nulidade da prova produzida na fase investigatória, sob a alegação de que

referida ré sofreu “coação psicológica” por parte dos promotores de justiça

durante sua oitiva no GAECO.

No que se refere ao assunto, saliento que competia à defesa o

ônus  comprovar  que  a  confissão  extrajudicial  da  ré  se  deu  mediante

coação,  ônus  do  qual  não  se  desincumbiu  (artigo  156  do  Código  de

Processo Penal. 

Aliás,  noto  que  referida  alegação  somente  foi  feita  por

FABIANA  NARIKAWA  ASSUNÇÃO  quando  do  seu  interrogatório

judicial, em 15 de fevereiro de 2019, ou seja, cerca de quase dois anos após

serem  colhidas  as  suas  declarações  no  Procedimento  de  Investigação

Criminal, o que ocorreu em 23 de maio de 2017 (fls. 272/279). Em nenhum

momento anterior, FABIANA alegou ter sofrido coação psicológica.

Noutro  vértice,  vejo  que  FABIANA,  apesar  de  ter  negado

judicialmente  as  imputações  feitas,  não  desmentiu  as  suas  declarações

anteriores, quando contou detalhadamente como funcionava a organização

criminosa,  quais  eram  os  seus  líderes,  o  modus operandi,  bem  assim,

admitiu ter recebido dinheiro desviado dos cofres do Parque Mutirama. 

Não  obstante,  verifico  que  a  narrativa  extrajudicial  de
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FABIANA, resultou comprovada judicialmente por outros meios de prova,

especificamente pela prova testemunhal, pelas interceptações telefônicas e

os documentos acostados ao presente feito.

Pelo que se infere, na fase judicial, FABIANA afirmou ter sido

pressionada  pelos  promotores  de  justiça,  os  quais  a  teriam  coagido  a

confessar  para  não  ser  presa.  Note:  “(…)  que  no  interrogatório  no

Ministério  Público  foi  muito  pressionada;  que  todos  os  promotores  a

coagiram; que a coação era que se não falasse ia ter mandado de prisão;

(...)”.  (Interrogatório  Judicial  da  acusada  FABIANA  NARIKAWA

ASSUNÇÃO, fls. 1.596/1.597, gravado em mídia à fl. 1.610).

Todavia, das declarações de  FABIANA, percebo que referida

imputada se trata de pessoa extremamente sensível, tanto que durante seu

interrogatório  judicial,  ocasião  em  que  não  havia  pressão  ou  coação,

chorou copiosamente, tendo sido necessária a interrupção do ato para que

ela se acalmasse, situação evidenciada na mídia de fl. 1.610.

Entrementes,  repito  que,  apesar  de  não  ter  confessado

judicialmente, FABIANA frisou várias vezes que realmente “ouviu dizer”

o que relatou na fase administrativa ao Ministério Público, confirmando,

assim,  mesmo que  indiretamente,  a  versão  por  ela  apresentada  na  fase

investigativa.

Confira:  “(...) que  ouviu  dizer  o  que  falou  no  Ministério
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Público; que não tinha certeza; que no parque tinha muitos funcionários e

muitas conversas (…); que falou no Ministério Público o que vinha na

cabeça;  que  falou o  que  ouvia  dizer  de  DÁRIO,  da bilheteria,  disso  e

daquilo; que passou o que ouviu (…) que os R$700.000,00 que falou, foi

porque chegou até a interrogada essa conversa; que o pessoal conversava

muito; o que eles suponham, eles passavam para a frente, mas nada que

pudesse  provar  alguma coisa;  (…).”  (interrogatório judicial  da  acusada

FABIANA  NARIKAWA  ASSUNÇÃO,  fls.  1.596/1.597,  gravado  em

mídia às fls. 1.610).

Ainda em reforço, verifico que - diversamente do afirmado por

FABIANA  - o  constrangimento  por  ela  relatado  não  decorreu  da

informação  de  que  poderia  ser  presa,  o  que,  de  fato,  ocorreu

posteriormente, após ordem judicial, devidamente fundamentada. 

Na  verdade,  o  que  lhe  causou  verdadeiro  sofrimento  foi  a

grande  repercussão  da  notícia  nos  meios  de  comunicação  social,  em

virtude  do  envolvimento  de  autoridades  e  da  grande  soma de  dinheiro

público  desviado,  o  que,  sem sombra  de  dúvida,  deve  ter  lhe  causado

inúmeros dissabores.

Nesse alinhamento, vejo que FABIANA afirmou judicialmente

que, ao chegar em casa, já havia a notícia, inclusive do seu silicone e, após,

foi criado um perfil falso no facebook em que constava que seus “peitos”

eram “patrimônio público”.
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Observe:  “(…)  que  chegou  em  casa  sofreu  grande

constrangimento,  porque tudo já estava no noticiário,  principalmente a

notícia quanto ao seu silicone; que criaram um perfil falso no facebook

falando que os peitos da interrogada era patrimônio público;  que teve

muitos problemas de lá para cá; (...)”.  (interrogatório judicial da acusada

FABIANA  NARIKAWA  ASSUNÇÃO,  fls.  1.596/1.597,  gravado  em

mídia à fl. 1.610).

Considerando  o  teor  das  declarações  extrajudiciais  de

FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO, compreendo que tenha se sentido

mal,  envergonhada  e,  até  mesmo,  constrangida,  primeiro  porque  tornou

público o relacionamento amoroso que mantinha com o chefe,  no caso,

GERALDO MAGELA NASCIMENTO,  e,  segundo,  porque revelou o

seu envolvimento criminal, bem como o dos corréus na teia criminosa em

apuração.

Assim,  não havendo suporte  fático  probatório que ampare  a

pretensão  defensiva,  DESACOLHO o  pedido  de

desconsideração/nulidade  do  interrogatório  extrajudicial  da  acusada

FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO.

III) DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa  técnica  da  acusada  LARISSA CARNEIRO  DE

OLIVEIRA, repetindo a peça de defesa anterior, sustentou a inépcia da
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denúncia,  sob  a  alegação  de  que  a  peça  acusatória  não  preenche  os

requisitos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Todavia,  analisando  a  supracitada  alegação,  vejo  que  não

merece  acolhida,  haja  vista  que  a  exordial  acusatória  foi  oferecida  em

perfeita conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal, na

medida  em  que  contém  a  exposição  dos  fatos  criminosos,  suas

circunstâncias, a qualificação dos denunciados, a classificação dos crimes e

o rol de testemunhas.

Vejo, ainda, que a denúncia descreveu de forma individualizada

as condutas dos réus, possibilitando ter ciência de todas as imputações a

ela imputadas, não apresentando nenhum vício que justificasse o seu não

recebimento, uma vez que ofertada em obediência ao Código de Processo

Penal, de modo a assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla

defesa. RECHAÇO, portanto, a alegação de inépcia da denúncia.

IV)DA ILEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS CAUTELARES

A defesa  técnica  da  acusada LARISSA CARNEIRO  DE

OLIVEIRA sustentou, também, em sede de preliminar, a ilegalidade dos

procedimentos  cautelares,  no  entanto,  se  limitou a  afirmar  que  a  prova

irrepetível  não  foi  colhida  da  forma  autorizada  judicialmente,  não

descrevendo, no entanto, em que consistiram as ilicitudes.

Conforme dito anteriormente, o ônus da prova compete a quem
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alega,  de forma que competia  à defesa de  LARISSA CARNEIRO DE

OLIVEIRA demonstrar convincentemente que as provas produzidas, por

intermédio  dos  procedimentos  cautelares  preparatórios,  não  se  deu  da

forma legal.

De  outro  vértice,  verificando  que  as  medidas  cautelares

preparatórias foram legalmente autorizadas e cumpridas nos estritos termos

legais, sem  qualquer  notícia  de  violação  de  direitos  e  garantias

fundamentais dos investigados, DESACOLHO, igualmente, supracitada

tese  defensiva, ressaltando que  as questões  atinentes  à  materialidade  e

autoria dos crimes imputados à supracitada acusada, por exigirem análise

do conjunto probatório, serão analisadas em momento processual oportuno.

DOS OBJETOS JURÍDICOS PROTEGIDOS

Os fatos narrados  na  denúncia  amoldam-se perfeitamente  às

condutas descritas nas normas penais supostamente infringidas, que rezam:

ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA:  “art.  2º  da  Lei
12.850/2013.  Promover,  constituir,  financiar  ou  integrar,
pessoalmente  ou  por  interposta  pessoa,  organização
criminosa:  Pena  –  reclusão,  de  3  (três)  a  8  (oito)  anos,  e
multa,  sem  prejuízo  das  penas  correspondentes  às  demais
infrações penais praticadas.
§1º  (omissis)§  3º  A  pena  é  agravada  para  quem  exerce  o
comando,  individual  ou  coletivo,  da  organização  criminosa,
ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. 
§ 4o A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):
I - (omissis)



49

Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e

de Lavagem de Capitais

II  - se  há  concurso  de  funcionário  público,  valendo-se  a
organização  criminosa  dessa  condição  para  a  prática  de
infração penal; 
(...)”.

O bem jurídico penalmente tutelado pelo crime de organização

criminosa é a paz pública.

PECULATO:  “art.  312  do  Código  Penal.  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.(...)”

Já  os  bens  jurídicos  tutelados  pelo  crime  de  peculato  são  a

Administração Pública e a moralidade administrativa. 

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -  ATRIBUÍDO AOS

ACUSADOS:   1) CLENILSON FRAGA DA SILVA; 2) DÁRIO ALVES

PAIVA NETO; 3) FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO; 4) GERALDO

MAGELA NASCIMENTO; 5) LARISSA CARNEIRO DE

OLIVEIRA; 6) LEANDRO RODRIGUES DOMINGUES; 7)

ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA; 8) DAVI PEREIRA DA

COSTA e 9) DEOCLÉCIO PEREIRA DA COSTA

DA MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME DE

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

A materialidade do crime de organização criminosa (artigo 2º,
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da  Lei  nº  12.850/13),  descrito  na  denúncia, está  satisfatoriamente

comprovada por meio do Procedimento Investigatório Criminal – PIC nº

002/2017, cuja cópia integral encontra-se digitalizada na mídia de fl. 41, e

os documentos relevantes impressos, como se vê às fls. 43/436, dos quais

destaco os seguintes: borderôs preenchidos à mão de fls. 49/52, sendo dois

acompanhados de comprovante de depósito bancário (fls. 49/50); termo de

entrega de fl. 55, constando a disponibilização de 295 (duzentos e noventa

e cinco) talões de ingressos diversos do Parque Mutirama; recibo da LL

Gráfica (fl. 56); termo de entrega de fl. 72, dispondo sobre dois processos

de licitação nºs 64916327 (fls. 73/117) e 65672723 (fls. 118/151), ambos

com licitações  dispensadas  em favor  da  empresa  LL Gráfica  e  Editora

Ltda.,  sendo  o  primeiro  referente  ao  processo  de  aquisição  de  35.000

pulseiras e o segundo à aquisição de 4000 blocos, para bilheteria do Parque

Mutirama; anexo ao  termo de  declarações  de  NAIARA ALVES LEITE

BATISTA (fls.  168/171) os e-mails de fls.  172/205; certidão de fl.  212,

referente  à entrega  de  documentos  pela  Gráfica  e  Editora  Sete  e  pela

Gráfica  Clone,  como  se  vê  às  fls.  213/239;  Parecer  Técnico

019/040/011/6377/07JUN2017/CI,  referente  a  prints de  conversas  de

WhatsApp de fls. 328/333; borderôs e comprovantes de depósito de fls.

387/392; Estudo Sobre Arrecadação – Parque Mutirama e Zoológico (fls.

416/435),  elaborado  pela  SUPLAN,  concluindo  que  o  padrão  da

arrecadação médio diário muda em função da gestão; recibos de entidades

beneficiadas  com  alimentos  provenientes  do  evento  “Dia  da  Alegria”,

realizado no dia  12/10/2016,  no  Zoológico  de  Goiânia  (fls.  628/668)  e
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Laudo de Exame de Perícia Criminal  – Documentoscópico nº  358/2017

(fls. 863/870).

De  igual  forma,  evidenciam  a  materialidade  do  crime  de

organização criminosa os documentos acostados ao PIC nº 002/2017 - cuja

cópia integral digitalizada se encontra na mídia digital à fl. 41 – mas que

não  foram  impressos,  porém  serão  citados  devido  sua  importância.

Destaco  os  documentos  presentes  no  arquivo  denominado  PRINCIPAL

(mídia digital à fl. 41), composto dos volumes 1 ao 6 do PIC nº02/2017, a

saber:  extrato das contas individuais (fl.  16 vol. 1);  borderôs do Parque

Mutirama de junho/2015 a dezembro/2016 (fls. 40/60 vol. 1); borderôs do

Parque Zoológico de Goiânia de junho/2015 a dezembro/2016 (fls. 61/83

vol.  1);  Sistema  de  Controle  de  Tesouraria  da  AGETUL referente  aos

quatro primeiros meses do ano de 2017 (fls. 98/105 vol. 1); extrato das

contas  individuais  de  abril/2017  (fl.  120/122  vol.  1);  borderôs  de

maio/2017 (fls. 565/573 vol. 3); extrato das contas individuais de maio e

junho/2017 (fl. 575/578 vol. 3); ofício da AGETUL e cópia dos borderôs

do final de maio ao início de junho/2017 (fls. 746/751 vol.4); documentos

da Secretaria Municipal de Finanças com as receitas do parque dos anos de

2007  a  2016  (fls.  840/914  vol.  5);  ofício  da  AGETUL  e  cópia  dos

comprovantes de receita de junho/2017 dos parques (fls. 918/924 vol.5);

ofício da AGETUL e cópia dos comprovantes de receita de julho/2017 dos

parques  (fls.  935/950  vol.5);  extrato  das  contas  individuais  dos

denunciados de julho/2015 a julho/2017 (fl. 951/1011 vol. 5).
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Ainda,  verifico  como  prova  da  materialidade  do  crime  de

organização criminosa as mídias de fls. 67/68 e 209/210, todas disponíveis

nos autos de protocolo nº 201700252377. 

Cumpre registar que as transcrições das conversas relevantes

ao deslinde dos fatos criminosos encontram-se inseridas na denúncia, nas

alegações finais e nas mídias de fls. 67/68 e 209/210 (2017.0025.2377).

Noutro ponto, impende mencionar que tanto as mídias com o resultado das

interceptações  telefônicas,  quanto  as  respectivas  transcrições,  estiveram

disponíveis, tanto para a acusação quanto para as defesas técnicas, durante

toda  a  tramitação  processual,  restando  observado,  portanto,  o  efetivo

cumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Por fim, registro que a materialidade delitiva é revelada ainda

pelo  resultado  da  quebra  de  sigilos  bancário  e  fiscal  dos  investigados,

verificado nos  autos  sigilosos  da  cautelar  inominada  criminal  protocolo

nº201701334938.

DA VALIDADE DAS CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS

Inicialmente,  insta  mencionar  a  validade  das  confissões

extrajudiciais  dos  acusados  FABIANA  NARIKAWA  ASSUNÇÃO,

LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA e LEANDRO RODRIGUES

DOMINGUES. 

Consoante se infere, apesar de os réus FABIANA, LARISSA e
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LEANDRO terem  negado  as  acusações  em  juízo,  especificaram

detalhadamente como funcionava a organização criminosa, quais eram os

seus  líderes,  o  modus operandi,  além  de  que  admitiram  ter  recebido

dinheiro público desviado dos cofres do Parque Mutirama. 

Ressalto  que  a  narrativa  dos  referidos  acusados  na  fase

investigatória  se  deu  de  forma  concatenada  e  resultou  comprovada

judicialmente  por  outros  meios  de  prova,  mormente  pela  prova

testemunhal,  pelo  resultado  das  interceptações  telefônicas  e  pela  farta

documentação colacionada aos autos.

Demais  a  mais,  registro  que,  segundo  o  entendimento

jurisprudencial,  a  confissão  extrajudicial,  ainda  que  retratada  em juízo,

mostra-se hábil a embasar o decreto condenatório, quando em consonância

com outros elementos probatórios produzidos nos autos.  In casu, verifico

que os elementos colhidos no Procedimento Investigatório Criminal – PIC,

encontram-se  em  perfeita  harmonia  com  as  provas  posteriormente

produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos

termos do artigo 155 do Código de Processo Penal. 

Digno de nota, aliás, é que os acusados FABIANA, LARISSA

e LEANDRO,  perante o Ministério Público, relataram a ocorrência dos

crimes de forma detalhada, evidenciando minúcias que somente poderiam

ser  fornecidas  por  pessoa  com  conhecimento  do  funcionamento  da

organização criminosa. Tais declarações, segundo se infere, não colidem
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com os demais elementos de convicção jurisdicionalizados, pelo contrário,

os confirmam.

Dessarte,  verifico  que,  embora  os corréus FABIANA,

LARISSA e LEANDRO tenham  negado  em  juízo os  fatos  a  eles

imputados,  referida negativa não tem o condão de invalidar a  confissão

extrajudicial, porque esta se encontra corroborada pelos demais elementos

de prova colhidos na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla

defesa, razão pela qual  reputo válidas as confissões extrajudiciais dos

acusados.

DA AUTORIA DELITIVA  - NO CRIME DE ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA

Em  idêntico  sentido,  noto  que  os  elementos  probatórios

colacionados aos presentes autos, demonstram, inequivocamente, a autoria

do crime de organização criminosa imputado a CLENILSON FRAGA DA

SILVA, DÁRIO  ALVES  PAIVA  NETO,  FABIANA  NARIKAWA

ASSUNÇÃO, GERALDO  MAGELA  NASCIMENTO, LARISSA

CARNEIRO  DE  OLIVEIRA, LEANDRO  RODRIGUES

DOMINGUES, ZANDER  FÁBIO  ALVES  DA  COSTA, DAVI

PEREIRA DA COSTA  e DEOCLÉCIO PEREIRA DA COSTA,  não

remanescendo nenhuma dúvida nesse particular. 

De forma diversa, noto a ausência de provas de que  TÂNIA
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CAMILA DE JESUS NASCIMENTO DE SOUSA tenha se unido aos

corréus para a prática dos ilícitos penais em apuração, de modo que deverá

ser absolvida, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo

Penal. 

Inicialmente,  entendo  adequado  enfatizar  que  o  Ministério

Público do Estado de Goiás instaurou o PIC nº 02/2017, a partir de notícia

formalizada por ALEXANDRE SILVA DE MAGALHÃES (fls. 46/48), na

condição  de  presidente  da  AGETUL,  denunciando  a  atuação  do  grupo

criminoso ora denunciado.

Ato  seguinte,  com  base  no  resultado  das  interceptações

telefônicas,  quebra  de  sigilos  bancário  e  fiscal,  busca  e  apreensão,

autorização  para  acesso  a  celulares,  conduções  coercitivas,  oitivas

extrajudiciais, prisões temporárias e preventivas, tudo autorizado pelo

Juízo  da  9ª  Vara  Criminal  de  Goiânia-GO,  o  Ministério  Público

ofereceu denúncia contra os acusados, sob a alegação de que teriam, no

período  de  maio  de  2014  a  abril  de  2017,  na  cidade  de  Goiânia-GO,

integrado  pessoalmente  organização  criminosa  destinada  à  obtenção  de

vantagem pecuniária mediante a prática de sucessivos peculatos.

Segundo  os  Promotores  de  Justiça,  com  as  investigações,

descobriu-se que os acusados desviavam dinheiro público de que tinham a

posse em razão dos cargos públicos que ocupavam na Agência Municipal

de Turismo, Eventos e Lazer – AGETUL, notadamente no âmbito dos dois
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espaços públicos gerenciados pela AGETUL, a saber: o Parque Mutirama e

o Parque Zoológico de Goiânia.

De  acordo  com  o  relatado,  o  modo  operacional  do  grupo

criminoso consistia na falsificação de documentos públicos (ingressos do

Parque  Mutirama)  e  na  inserção  de  declaração  falsa  em  documentos

públicos (borderôs de prestação de contas), de modo a viabilizar os desvios

dos recursos públicos em favor do bando.

Ainda,  conforme  o  Ministério  Público,  as  investigações

revelaram que, após  ALEXANDRE SILVA DE MAGALHÃES assumir a

presidência da AGETUL, em 13 de janeiro de 2017, sucedendo o acusado

DÁRIO, constatou irregularidades na gestão anterior do Parque Mutirama,

especificadamente em razão do proposital amadorismo e a desorganização

no  controle  de  venda  de  ingressos,  propiciando  o  desvio  do  dinheiro

público advindo da bilheteria do parque. 

As  investigações  teriam  evidenciado,  também,  que  as

anotações relativas ao controle de venda de ingressos e à arrecadação do

Parque  Mutirama  eram  lançadas  de  maneira  rudimentar  à  mão  e  sem

qualquer fiscalização em borderôs de prestação de contas.

Prosseguindo em seu relato, o Ministério Público aduziu que as

investigações  revelaram  a  presença  de  dois  núcleos  na  organização

criminosa, quais sejam: o núcleo dos líderes e o núcleo dos funcionários.
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O núcleo dos líderes era formado pelos acusados ZANDER,  GERALDO

e  DÁRIO,  enquanto  que  o  núcleo  dos  funcionários  era  composto  por

CLENILSON,  LEANDRO,  FABIANA,  LARISSA,  DAVI e

DEOCLÉCIO.

Segundo conclusões do Grupo de Atuação Especial ao Crime

Organizado – GAECO/GO, ZANDER, mediante uso de influência política

decorrente de seu mandato como vereador, fez ingerências na AGETUL

tanto na rotina administrativa dos espaços públicos, como na indicação de

nomes de  sua confiança para  ocupar  cargos estratégicos (a  exemplo de

DÁRIO e  BASILEU  MAGNÓLIO).  Depois  de  instalado  o  esquema

criminoso, ele teria se utilizado da sua estrutura para se beneficiar com o

dinheiro  desviado,  principalmente  para  fins  de  financiamento  de  sua

campanha eleitoral.

Ainda,  consoante  o  GAECO,  DÁRIO e  GERALDO

MAGELA, na condição de gestores do órgão público, ocupando os cargos

de  Presidente  e  Diretor  Administrativo  e  Financeiro  da  AGETUL,

respectivamente,  integravam o núcleo  de  líderes,  exercendo funções  de

comando  no  grupo  criminoso.  GERALDO MAGELA teria  atuado

isoladamente no início do esquema criminoso, a partir de abril de 2014,

como líder, principalmente dentro do Parque Mutirama, desviando dinheiro

das  bilheterias  deste  parque,  mediante  a  clonagem  ou  duplicação dos

ingressos. Para tanto, teria contado com a ajuda da L.L. Gráfica e Editora

Ltda., responsável por produzir tantos os ingressos verdadeiros, mediante
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dispensa de licitação, como os duplicados, pagos por fora diretamente por

GERALDO MAGELA3.

Do  mesmo  modo,  DÁRIO teria  iniciado  a  sua  atuação  na

organização criminosa  a  partir  de  sua  posse  no cargo de  Presidente  da

AGETUL,  em  maio  de  2016.  Nomeado  por  influência  de  ZANDER,

DÁRIO seria  o  longa manus do  vereador  no controle  das  empreitadas

criminosas e repasse dos valores ilícitos, agora não só no âmbito do Parque

Mutirama, mas também do Zoológico de Goiânia.

Consoante  os  Promotores  de  Justiça,  as  investigações

evidenciaram  também  que  CLENILSON,  LEANDRO  e  FABIANA

atuavam  como  operadores  das  catracas  e  das  bilheterias,  de  forma

costumeira ou eventual, e que a participação destes era fundamental para

que houvesse o “furo de caixa” em favor da organização criminosa. 

LARISSA,  que exercia  cargo  administrativo,  também  teria

atuado esporadicamente na bilheteira e catraca, tendo assumido a função de

GERALDO MAGELA,  após  a  saída  deste,  já  na  gestão  de

ALEXANDRE, de janeiro a abril de 2017.

Já  os  acusados  DAVI e  DEOCLÉCIO,  irmãos  que  foram

nomeados para cargos em comissão por DÁRIO, respectivamente para os

3 A ação penal  nº  2017.0230.4250 foi  proposta em desfavor de GERALDO MAGELA NASCIMENTO, LUZIA

PEREIRA DA SILVA SANTANA e  REVALINO PEREIRA DA COSTA visando  apurar  especificamente  essa

falsificação de documentos e se encontra em trâmite na 9ª Vara dos Crimes Punidos com Reclusão desta capital.
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cargos de  Supervisor  Geral  do  Parque  Mutirama e  Diretor  de  Turismo,

funcionavam como braço direito deste líder.

A respeito  dos fatos em apuração,  ao serem interrogados na

fase  investigatória,  perante  o  Ministério  Público,  os  acusados

DEOCLÉCIO  PEREIRA  DA  COSTA  (fls.  240/242),  GERALDO

MAGELA NASCIMENTO (fls. 247/253), TÂNIA CAMILA DE JESUS

NASCIMENTO  DE  SOUSA  (fls.  264/266  e  292),  DÁRIO  ALVES

PAIVA  NETO  (fls.  281/289),  DAVI  PEREIRA  DA  COSTA  (fls.

293/295),  e  ZANDER  FÁBIO  ALVES  DA  COSTA  (fls.  374/379)

negaram as  imputações  feitas,  apresentando,  cada um a  sua versão dos

fatos. Confira (com os grifos nossos): 

DEOCLÉCIO  PEREIRA DA COSTA: “Que  há  mais  de
vinte anos era gráfico no jornal O Popular.  De lá para cá,
trabalhou em diversos órgãos do estado e do Município. Que
já trabalhou no CREA como assessor do Presidente José Luís
Prudente, em torno do ano 2000. Na Prefeitura, trabalhou no
Parque  Mutirama  de  2005  a  2008.  Que  era  candidato  a
Vereador por ser líder comunitário no Parque Atheneu. Que o
Prefeito  à  época,  Iris  Resende,  o  convidou  para  ocupar  o
cargo  de  Diretor  Operacional  do  Mutirama.  Que  estava
subordinado  diretamente  a  André  Luiz  (vulgo  Macalé),
superintendente  do  Mutirama.  Depois  do  Mutirama,  ficou
parado um tempo e, de 2011 a 2014, trabalhou como assessor
de DÁRIO PAIVA, que à época erra assessor do Governador
Marconi Perillo. Que sua função compreendia levar e trazer
documentos. Que ganhava R$ 1.000,00 (mil reais) para fazer
esse  serviço,  o  que  durou  de  2011  a  2014.  Que  doou
R$1.000,00  (mil  reais)  para  a  campanha  de  DÁRIO PAIVA
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como  Deputado  Federal  em  2014.  Que  seu  irmão  Davi
também doou a mesma quantia na mesma oportunidade. Que
seu  irmão  e  o  declarante  possuem  uma  empresa  (DPC
Publicidade e Propaganda Ltda.).  Que não conhece o nome
Global  Publicidade  e  Propaganda.  Que  a  Associação
Comunitária Parque Atheneu está em seu nome.  Que nunca
movimentou conta alguma da Associação Comunitária.  Que
ela, inclusive, nem possui conta bancária. Que depois de 2014,
ficou parado,  “só no partido”.  Que é filiado hoje  ao PEN.
Antes era filiado ao PV. Antes do PV, era filiado ao PSL. Que
sempre  acompanhou  DÁRIO PAIVA quando este  trocava  de
partido. Que DÁRIO PAIVA que convidava o declarante para
que se filiasse ao seu partido. Que em maio de 2016, DÁRIO
PAIVA assumiu  a  presidência  da  AGETUL e  convidou  o
declarante para ser Diretor de Turismo. Que ajudava DÁRIO
PAIVA diretamente na secretaria da AGETUL. Que fazia parte
de  sua  função  acompanhar  licitações  de  obras  cuja  verba
vinha do Ministério do Turismo.  Nos últimos quatro meses,
ficou por conta do Zoológico. Que chegava no Zoológico de
terça a domingo,  das 8h às 16h.  Não sabe explicar direito
quase eram suas funções, mas que basicamente era auxiliar a
escalar o pessoal do dia. Perguntado o que mais fazia além de
escalar o pessoal das 8h às 16h, não soube dizer. Que ganhava
em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Que o dinheiro era
depositado em sua conta bancária no final do mês. Que nunca
recebeu transferência em dinheiro de DÁRIO PAIVA e também
nunca fez depósito para ele. Que além desses vencimentos, não
possuía outra fonte de renda. Que a sistemática da venda de
ingressos no Zoológico era a seguinte: o visitante compra um
ingresso na bilheteria (que não tem canhoto) e depois entrega
para  alguém  na  catraca;  esse  pessoal  da  catraca  rasga  o
ingresso  por  inteiro  e  joga  no  lixo;  que,  ao  final  do  dia,
colocam  todo  dinheiro  da  arrecadação  numa  bolsa  e
transportam  para  a  AGETUL.  Que  os  funcionários
responsáveis por transportar o dinheiro eram Itamar e Paulo
Henrique;  que  ele  também que  preenchiam os  borderôs  de
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prestação de contas, mencionando quais ingressos tinham sido
vendidos.  Que essa prestação de contas era manual.  Que o
declarante nunca transportou dinheiro. Que a catraca contava
o  número  de  pessoas,  mas  estragou  na  época  em  que  o
declarante auxiliava. Que comunicou o fato ao presidente da
AGETUL  por  escrito,  mas  nada  foi  feito.  Não  tem  prova
documental dessa comunicação. Que em todo período que o
declarante  trabalhou  no  Zoológico,  as  catracas  nunca
funcionaram.  Que  não  sabe  dizer  qual  era  a  gráfica  que
confeccionava  os  ingressos  do  Zoológico.  Que  nunca  ouviu
dizer  que o dinheiro desviado do Mutirama e do Zoológico
eram  destinados  ao  financiamento  de  campanha  eleitoral.
Que, de fato, em outubro de 2016 houve uma auditoria para
apurar irregularidades no Mutirama e no Zoológico. Que no
Zoológico  o  problema  eram  as  catracas  desligadas.  Que
acredita ter sido ouvido nessa auditoria, mas não se recorda.
Que  à  época  em  que  trabalhou  no  Zoológico,  o  principal
responsável  pelo  Zoológico  era  Raphael  Cupertino.  Que  o
funcionário do Mutirama que tem apelido de Neto é Rodrigo
de  Oliveira  Quintanilha,  um  careca.  Não  sabe  dizer  se  ele
andou  armado.  Que  não  sabe  o  nome  do  funcionário  de
apelido Soldado, mas sabe dizer que ele coordenava pessoal
da limpeza. Que o declarante se candidatou para vereador em
2000 pelo PSL e em 2004 pelo PTC. Que não se elegeu. Que
fez, respectivamente, cerca de 960 e 800 votos. Que DÁRIO
PAIVA não  doou  para  sua  campanha.  Que  se  lembra deter
conversado com Gunter Diogo Marçal (casado com Tânia) a
respeito de conserto de carro e de compra de moto. Que não
lembra de ter falado o nome de DÁRIO. Que não lembra de ter
falado sobre lhe terem passado vinte reais. Que não lembra de
ter  dito  ‘com  quem  eu  sofro?’.  Que  confirma  ter  ido  com
DÁRIO  PAIVA  para  o  interior.  Diz  que  não  foram  para
Pirancanjuba, e sim Pires do Rio, visando angariar candidatos
para o partido. Que visitaram a ex-deputada Cida Tomazzini.
De lá foram para Urutaí, onde visitaram a primeira dama e o
Prefeito.  Que  foram  no  Fusion  de  DÁRIO  PAIVA.  Que  se
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encontraram na  casa  de  DÁRIO PAIVA.  Questionado  se  se
recorda de ter conversado com Léo no dia 13 de maio, disse
que  não.  Confrontado  com  o  diálogo  transcrito  abaixo,  o
declarante retifica e diz que esse Léo é um vizinho do Parque
Atheneu.  Que  Léo  trabalha  como  fotógrafo  dentro  do
Zoológico,  é  permissionário.  Que  falaram  no  nome  do
vereador ZANDER porque ele é o mais próximo da AGETUL.
Que  o  declarante  ajudou  ZANDER  pedindo  voto  na  sua
campanha para vereador. Que falou que tinha ‘um canal’ e que
iria cobrá-lo, mas falou apenas por falar. Que não tem canal
algum. Que não tinha nenhum interesse na movimentação ou
na arrecadação do Zoológico. Perguntado se foi ZANDER que
o  colocou  no  Zoológico,  o  declarante  diz  que  não,  que  foi
DÁRIO  PAIVA.  Que  não  quer  falar  nada  a  respeito  de
GERALDO  MAGELA”.  (interrogatório  extrajudicial  do
acusado DEOCLÉCIO PEREIRA DA COSTA, transcrito às
fls. 240/242).

GERALDO MAGELA NASCIMENTO: “Que o interrogado
atualmente  presta  serviços  para  a  SANEAGO e  não  possui
nenhuma ligação funcional com o Parque Mutirama; Que foi
exonerado  do  Parque  Mutirama  no  dia  01/01/2017,  mas
permaneceu no local até o dia 11/01/2017; Que no Mutirama
trabalhou de fevereiro de 2013 a maio de 2014 como chefe de
gabinete;  Que  de maio de  2014 a  maio  de  2015 exerceu a
função de  assessor  de  segurança;  Que de junho de 2015 a
31/12/2016  exerceu  a  função  de  diretor  administrativo  e
financeiro; Que foi convidado a trabalhar no Mutirama por
Jairo  Gomes,  à  época  presidente  do  Parque;  Que  Jairo  foi
presidente até julho de 2014; Que recebia aproximadamente
R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),  valor  este  que  englobava  a
função gratificada; Que no primeiro período em que trabalhou
no  Parque  Mutirama  foi  subordinado  a  Jairo  Gomes,  no
segundo  período  foi  subordinado  a  Sebastião  Peixoto  e  no
último período foi subordinado a Dário Paiva; Que percebia
auxílio-doença  do  INSS  em  conjunto  com  o  exercício  dos
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cargos  públicos,  mediante  autorização  do  INSS;  Que  fazia
perícias sucessivas; Que solicitou ao perito do INSS que lhe
desse “alta” para que pudesse voltar a contribuir e melhor
sua aposentadoria; Que tinha conhecimento de como se davam
as negociações relacionadas a venda de ingressos do Parque
Mutirama; Que quando o Sebastião Peixoto assumiu, houve a
implementação  de  pulseiras,  juntamente  com  os  ingressos;
Que os ingressos eram feitos através de processos de compra
de forma numerada; Que em processos de até R$ 16.000,00
(dezesseis  mil  reais)  não  era  necessária  a  realização  de
licitações; Que a última empresa contratada para a produção
dos ingressos foi a L.L. Gráfica; Que os ingressos apreendidos
na  sua  residência  estavam  vencidos  e  deveriam  ter  sido
incinerados, o que não foi feito por erro; que tais ingressos
eram  cortesias  vencidas;  Que  a  máquina  de  chancela
apreendida na sua residência deveria ter sido repassada ao
novo gestor, o que não foi feito por erro; Que na LL Gráfica
conhece as pessoas de Luzia e Revalino; Que a LL Gráfica não
produziu  ingressos  em duplicidade  para posterior  venda  no
Parque Mutirama; Que, no Parque Mutirama, entregou para
Larissa ingressos que apresentavam erros de digitação para
posterior  correção;  Que  ficou  no  Parque  Mutirama  mesmo
após a sua exoneração a pedido do prefeito Irís Rezende; Que
os ingressos entregues a Larissa foram produzidos pela gráfica
LL  Gráfica  a  pedido  do  interrogado;  Que  o  próprio
interrogado comparava os ingressos que eram vendidos, fazia
o  lançamento  em  planilhas  que  eram  apresentadas  ao
presidente  para  assinatura,  com  o  apoio  de  Lucileide,
servidora do Parque, e o restante dos ingressos eram mantidos
em um armário, ao lado do cofre, para posterior revenda na
bilheteria; Que após a utilização, os ingressos eram rasgados
e, após,  incinerados por um servidor da Comurg, lotado no
Parque  Mutirama;  Que  os  servidores  da  Comurg  eram
Clemilson  e  Valdenor;  Que  os  ingressos  de  cortesia  eram
chancelados pelo Presidente no ano de 2013; Que perguntado
o  motivo  pelo  qual  a  chancela  foi  apreendida  em  sua
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residência o interrogado respondeu que a chancela estava em
desuso, motivo pelo qual levou-a para sua residência; Que o
interrogado reconhece que foi um erro; Que no último período
em que trabalhou no Mutirama as vendas do parque giravam
em torno de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao mês, em uma
média de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por semana;
QUE em julho e janeiro o faturamento do Parque Mutirama é
maior,  sendo  de  aproximadamente  R$  200.000,00  (duzentos
mil reais) em cada mês; Que nos demais meses o faturamento
gira  em torno de R$ 80.000,00 (oitenta  mil  reais)  mensais;
Que o dinheiro da venda dos ingressos era depositado pelo
interrogado  em  uma  conta  da  AGETUL;  Que  os  valores
depositados  eram lançados  em uma planilha;  Que  prestava
conta da venda dos ingressos para o diretor-presidente; Que
os ingressos eletrônicos não são da sua época;  Que Fabiana
trabalhou  cerca  de  um  ano  e  oito  meses  no  caixa  do
Mutirama;  Que  sua  relação  com Fabiana  era  de  amizade;
Que nunca teve um caso amoroso com Fabiana; Que nunca
pagou nenhum procedimento estético para Fabiana; Que não
possui inimizade com Fabiana; Que o interrogado é casado e
tem dois filhos; Que a auditoria de outubro de 2016 foi um
procedimento  de  rotina,  conforme  relatado  pelo  Auditor,  Sr.
Josimar;  Que  não  foi  convocado  para  depor  perante  a
Comissão de Controle e Despesa e Orçamento; Que não foi
mencionado  pelo  auditor  sobre  alterações  na  venda  da
bilheteria  do  Parque  Mutirama;  Que  a  queda  de  vendas
apurada pela auditoria se deu em razão da falta de qualidade
do serviço que era prestado na gestão do interrogado; Que no
ano  de  2016  não  houve  investimentos  na  manutenção  dos
brinquedos do Parque Mutirama; Que Larissa era sua colega
de  trabalho;  Que  Larissa  ia  a  seus  aniversários  em  sua
residência e o interrogado frequentava a casa de Larissa nos
aniversários dela; Que Neto trabalhava na chefia de gabinete;
Que Neto trata-se da pessoa de Rodrigo Oliveira Quintanilha;
Que  “Soldado” é  a  pessoa  de  Clenilson,  chefe  da  área  de
limpeza do Parque e um dos responsáveis pela incineração dos
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ingressos;  Que  Larissa  permanece  trabalhando  no  Parque
Mutirama; Que Fabiana trabalhou no Parque até o final de
março de 2017; Que Kéber Pereira Veloso foi exonerado em
janeiro de 2017; Que a entrega dos ingressos a Larissa se deu
dentro  do Parque  Mutirama;  Que referidos  ingressos  foram
deixados  no  departamento  em  que  Larissa  trabalha;  Que
Kéber Pereira Veloso trabalhava nos brinquedos e na catraca,
recebendo em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais;
Que após a exoneração de Kéber não tratou com ele sobre
assuntos  referentes  ao  Mutirama;  QUE  em  relação  aos
ingressos que o interrogado pediu para serem refeitos na LL
Gráfica, o interrogado afirma que foram pagos com dinheiro
do  próprio  interrogado;  Que  o  interrogado  quis  assumir  o
ônus após ter verificado um erro na numeração dos ingressos;
Que a  fabricação dos  ingressos  não foi  comunicada a  seus
superiores;  Que  o  interrogado  pagou  aproximadamente
R$1.500,00  (mil  e  quinhentos  reais)  pela  fabricação  dos
ingressos,  não  se  recordando  a  quantidade  de  ingressos
fabricados; Que não se recorda se os ingressos eram cortesias
ou  meias-entradas;  Que  o  layout  dos  ingressos  foram
fornecidos à LL Gráfica pelo próprio interrogado, juntamente
com  a  numeração  dos  ingressos  que  estavam equivocados;
Que  o  erro  consistente  nos  ingressos,  na  verdade,  estava
presente na formatação dos mesmos; Que os ingressos errados
foram incinerados pelo interrogado; Que a incineração não foi
feita  na  presença  de  terceiras  pessoas,  sendo  que  o
interrogado estava sozinho no momento da incineração; Que o
Parque  Mutirama  contava  com dois  bilheteiros  em  dias  de
quinta  e  sexta-feira,  sendo  que  aos  sábados  e  domingos  o
Parque  contava  com  três  bilheteiros;  Que  os  bilheteiros
produziam um borderô com o produto das vendas, documento
este que constava o nome do bilheteiro e sua assinatura; Que
Deoclécio era diretor de turismo da AGETUL; QUE quando
afirma  que  exerceu  o  cargo  de  diretor  financeiro  e
administrativo,  afirma  que  o  cargo  era  exercido  junto  a
AGETUL, agência municipal que também é responsável pelas
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finanças do Parque Zoológico; Que Rogério era responsável
pela manutenção dos brinquedos do Parque Mutirama; Que
Deoclécio trabalhou no Zoológico entre junho e dezembro de
2016,  após  ser  designado  por  Dário  Paiva,  fazendo  o
acompanhamento  administrativo  e  financeiro  do  Parque
Zoológico;  Que  Deoclécio  apenas  fazia  o  acompanhamento
financeiro, mas não assinava documentos em conjunto com o
interrogado; Que a compra das 85.000 (oitenta e cinco mil)
pulseiras que eram utilizadas juntamente com os ingressos se
deu  mediante  licitação;  Que  a  documentação  referente  ao
procedimento licitatório foi  assinada pelo interrogado e por
Sebastião Peixoto, salientando que não recebeu nenhum valor
adicional  para  acompanhar  a  contratação;  Que  não  se
recorda  a  quantidade  de  ingressos  que  foram  adquiridos
juntamente  com as  pulseiras;  Que  reconhece  como suas  as
assinaturas apostas nos documentos de fls. 134, 141, 178, 180,
192  e  204  do  PIC  02/2017;  Que  o  atual  presidente  da
AGETUL  é  Alexandre  Magalhães;  Que  fez  uma  visita  ao
Alexandre a fim de saber se poderia participar de processo
seletivo que seria realizado pela agência; Que em conversa
anterior,  perguntou  a  Alexandre  se  ele  seria  nomeado para
exercer cargo público caso fosse indicado por algum vereador;
Que conhece o vereador Zander, mas não tem ligação com ele;
Que conheceu Zander quando o partido de Zander assumiu o
Mutirama em maio  de  2016  e  ele  indicou  parte  do  corpo
administrativo que geria o parque; Que conhece o vereador
Vinícius Cirqueira, sendo que residem no mesmo bairro; Que
conheceu o vereador Juarez Lopes quando se filiou ao Partido
dos  Trabalhadores; Que  conheceu  o  vereador  Wellington
Peixoto quando Sebastião Peixoto, seu pai, assumiu a gestão
do  Mutirama;  Que  não  pensou  em  abrir  empresa  entre  o
período  que  foi  exonerado  do  Mutirama  e  a  data  que  foi
contratado para a prestação de serviços junto a Saneago; Que
conhece  Emerson  de  Queiroz  Tonhá,  que  faz  contabilidade
para  o  interrogado  e  para  o  filho  do  interrogado,  que  é
servidor  do  IMAS;  Que  o  filho  do  interrogado  está
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regularizando  uma  empresa  de  fabricação  de  bonés  e
camisetas;  Que Leandro é um funcionário do Mutirama, na
parte  de  limpeza;  Que  encontrou  Leandro  esporadicamente
por cerca de três vezes quando foi ao Parque Mutirama, após
a sua exoneração; Que após a sua exoneração, em razão da
função  que  ocupava,  manteve  conversas  com  colegas
relacionadas  ao  Parque  Mutirama;  Que  cita  as  pessoas  de
Adilson, Kéber, Angela e Fabiana como pessoas que entraram
em  contato  com  o  interrogado  para  pedir  ajuda  para
permanecer no Mutirama; Que os servidores tinham medo de
ser exonerados e pediam que ele interviesse junto a Alexandre;
que  as  conversas  não  se  relacionavam  a  bilheteria  ou
ingressos; Que Dário trabalhou no Mutirama de maio de 2016
a  janeiro  de  2017;  Que  Leandro  também  trabalhou  nas
catracas  do  Parque  Mutirama;  Que  Leandro  recebia
aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais); QUE Leandro
é servidor efetivo; Que não repassava valores a Leandro por
fora  e  nunca  teve  negócios  com  ele;  EM  RAZÃO  DA
NECESSIDADE  DE  SAÍDA  DO  DR.  ROBERTO  MAIA
ARANTES,  O  PRESENTE  INTERROGATÓRIO  PASSOU  A
SER ACOMPANHADO PELO DR.  APOENA NASCIMENTO
VELOSO,  OAB/GO  Nº  49294;  QUE,  NA  OCASIÃO,  FOI
CONCEDIDO  AO  INTERROGADO  O  DIREITO  DE  SE
ENTREVISTAR COM O DR. APOENA NASCIMENTO, ANTES
DO RETORNO AO INTERROGATÓRIO; Que o interrogado
conhece a servidora Nayara, lotada no setor de Compras do
Parque Mutirama; Que o interrogado conhece o Sr. Rivalino,
administrador da LL Gráfica; Que o interrogado desconhece a
Gráfica Clone e Gráfica Sete; Que lido ao interrogado o teor
do depoimento de Nayara, às fls. 305/307 do PIC 02/2017, o
interrogado  afirmou  que  como  Nayara  é  chefe  do
departamento  de  compras,  o  interrogado  solicitou  que  ela
fizesses as pesquisas necessárias para se apurar o menor valor
a  fim  de  que  os  ingressos  fossem  adquiridos;  Que  o
interrogado  confirma  que  pediu  que  Nayara  ligasse  para
Rivalino  para  que  ele  encaminhasse  o  orçamento  da  LL
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Gráfica; Que confirma que o e-mail do setor de compras do
Mutirama é  parque.compras@gmail.com; Que o interrogado
confirmou os orçamentos antes de efetuar a ordem de serviço
com a LL Gráfica, mas não se recorda quais eram as outras
empresas  que  encaminharam  orçamentos;  Que  as  demais
empresas  encaminharam os  orçamentos  via  e-mail  próprio;
Que desconhece o fato  de  que  a  LL Gráfica  tenha enviado
orçamentos  de  outras  duas  empresas  para  a  funcionária
Nayara;  Que  conhece  a  funcionária  Fabiana  a  qual  já
trabalhou secretariando o presidente Sebastião Peixoto, após
trabalhou  na  bilheteria  e,  por  fim,  estava  trabalhando  nos
brinquedos;  Que  sobre  os  boatos  de  que  teria  um  caso
extraconjugal  com ela,  ou  que  teria  pago  pelo  implante  de
silicone da mencionada servidora, o interrogado desconhece
tais fatos; Que o telefone de Fabiana é 98566-8585; Que após
a sua exoneração do Parque Mutirama, manteve contato com
Fabiana,  sendo  as  conversas  relacionadas  a  trabalho,
nenhuma delas se referindo a matéria de saúde ou estética, tal
qual o implante de prótese de silicone; QUE A PARTIR DO
PRESENTE  MOMENTO  (12:32),  O  PRESENTE
INTERROGATÓRIO  PASSOU  A  SER  ACOMPANHADO
TAMBÉM  PELO  Dr.  CESAR  JOSÉ  CLARO,  OAB/GO  Nº
25694; Que perguntado sobre o teor das conversas captadas
nos dias 21/02/2017, às 09:29:39, 17/02/2017, ás 11:10:37, e
21/02/2017, às 09:49:55, o interrogado confirma que se trata
de  Fabiana  nos  trechos  das  ligações  apresentadas;  Que  o
interrogado alega que o tratamento dirigido à Fabiana é tão
somente  uma  forma  carinhosa  de  tratar  uma  colega  de
trabalho e,  sobre a contradição apontada pelo Promotor de
Justiça  no  que  tange  a  informação  anteriormente  prestada
pelo interrogado, segundo a qual não tratava de matérias de
foro  pessoal  com  servidores  do  Mutirama  o  interrogado
reservou-se  ao  direito  de  permanecer  em  silêncio;  Que
perguntado  sobre  o  teor  da  conversa  captada  no  dia
13/02/2017,  às  10:31:01,  efetuada  pelo  interrogado  para
Leandro e, diante das contradições apontadas pelo Promotor

mailto:parque.compras@gmail.com
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de Justiça, o interrogado se reservou ao direito de ficar em
silêncio; QUE A DEFESA PEDE AO DOUTO PROMOTOR A
DEFERÊNCIA  AO  INTERROGADO  QUANDO  ESTE
MANIFESTAR  O  DESEJO  DE  PERMANECER  CALADO,
POIS ENTENDE QUE NO MOMENTO EM QUE PRECISOU
IR  AO  TOALETE,  O  PARQUET  VOLTOU  A  TRATAR  DE
TEMA CUJO INTERROGANDO JÁ HAVIA MANIFESTADO A
VONTADE DE NÃO FALAR; QUE DEFERIDA A PALAVRA
AO DR. CÉSAR, O MESMO INFORMOU QUE TAMBÉM SE
AUSENTOU DA SALA POR UM MINUTO, MAS QUE NÃO
TEM  NENHUMA  OBSERVAÇÃO  A  FAZER;  QUE  O  DR.
CÉSAR JUSTIFICANDO QUE PASSOU A ACOMPANHAR O
ATO NO DECORRER DO INTERROGATÓRIO, SOLICITOU
QUE  SE  ENTREVISTASSE  COM  SEU  CLIENTE  EM
PARTICULAR,  O  QUE  FOI  DEFERIDO  POR  ESTE
PROMOTOR  DE  JUSTIÇA,  NÃO  OBSTANTE,  TRATAR-SE
DA  TERCEIRA  ENTREVISTA  EM  PARTICULAR  COM
CAUSÍDICOS  CONSTANTES  NO MESMO  INSTRUMENTO
PROCURATÓRIO,  MOMENTO  EM  QUE  ESTE  ATO  FOI
INTERROMPIDO; Que, retomado o interrogatório, às 13:15,
o  interrogado  afirmou  que  trabalhou  à  frente  da  questão
administrativa e financeira do Parque Mutirama de junho de
2015 a dezembro de 2016; Que o primeiro contato que teve
com Alexandre foi dia 09 de janeiro de 2017; Que perguntado
acerca  do  fato  de  a  apuração  da  bilheteria  do  Parque
Mutirama  no  último  final  de  semana  anterior  à  posse  de
Alexandre ter sido bastante inferior (R$ 6.520,00) ao montante
apurado  pela  nova  gestão  no  fim  de  semana  seguinte  (R$
64.952,00), o interrogado firmou que provavelmente Alexandre
contabilizou  os  dias  de  quinta,  sexta,  sábado  e  domingo,
afirmando ainda que nos dois finais de semanas anteriores à
sua  saída,  a  arrecadação  foi  de  respectivamente  acima  de
R$35.000,00 e R$ 50.000,00; Que perguntado sobre os dados
contidos nos extratos do sistema de controle de tesouraria da
AGETUL,  por  meio  dos  quais  é  possível  constatar  que  no
período  entre  janeiro  e  março  de  2016  a  arrecadação  do
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Mutirama e do Zoológico foi de R$ 331.638,50, sendo que no
mesmo período do corrente ano (2017) a arrecadação foi de
R$ 588.300,00, o interrogando disse não ter elementos para
responder,  uma vez  que  não estava trabalhando no período
deste ano (2017); Que em relação a informação contida no
depoimento de fls.  02/04 do PIC 02/2017, segundo a qual o
atual presidente da AGETUL, Alexandre Silva de Magalhães
relata a existência de um esquema de apropriação de dinheiro
para utilização em campanhas eleitorais de vereadores, o qual
seria  gerenciado  por  Dário  Paiva  e  pelo  interrogado,  este
respondeu que nunca teve conhecimento da existência de tal
fato nem mesmo em gestões anteriores; Que Carlos Magno é
chefe de gabinete de Alexandre; Que diante das informações
que constam do depoimento de Alexandre Silva de Magalhães,
às fls. 24/25 do PIC, confirma que os ingressos mencionados
no  trecho  lido  são  aqueles  que  ele  determinou  que  fossem
confeccionados em razão de “erro” constatado por ele; Que
desconhece a existência de furo de caixa tal qual relatado no
depoimento  lido  e,  por  fim,  reitera  que  os  ingressos  foram
entregues à Larissa e não a Carlos Magno, como consta do
trecho lido; Que sobre o trecho do depoimento de Larissa (fls.
106/109  do  PIC),  lido  ao  interrogado  na  presente
oportunidade,  o  interrogado  declara  que  não  tem
conhecimento de nenhum tipo de esquema, bem como que não
tinha  relacionamento  amoroso  com Fabiana,  que  não  tinha
conhecimento da existência de um furo no caixa em razão do
financiamento  de  campanhas  eleitorais  e  que  nunca  sofreu
pressão de vereadores ou do presidente da AGETUL da época
(Dário);  Que  não  sabe  dizer  se  Larissa  ou  a  família  dela
tinham quiosques no Parque Mutirama; Que era corriqueiro a
visita de parlamentares, ex-prefeitos e do prefeito mediante o
pagamento de ingressos normalmente; Que outros vereadores,
vez ou outra, entravam no parque sem pagar ingressos; Que
não acontecia de excursões de estudantes e igreja adentrarem
ao  parque  sem  pagamento  de  ingresso,  exceto  quando
encaminhavam  pedido,  via  ofício,  e  era  deferido  pela
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presidência do Parque; Que Zander não costumava solicitar a
entrada  de  pessoas  sem  o  pagamento  de  bilhetes,  exceto
quando  o  fazia  mediante  ofício  solicitando  ingresso  ao
Parque;  Que  o  estacionamento  do  Mutirama  é  livre,  mas
foram colocadas pessoas que se dispunham a olhar os veículos
mediante contribuição voluntária dos visitantes; Que William e
Valdivino, servidores da Comurg, faziam a vigia dos veículos
estacionados;  Que  na  gestão  do  interrogado  ele  nunca
autorizou  a  cobrança  direta  de  estacionamento,  mas  havia
vigilantes;  Que  ele  justificava  a  venda  dos  ingressos  ao
Presidente,  Dário;  Que  os  proprietários  de  quiosques  são
permissionários,  onde  são  feitas  a  venda  de  gêneros
alimentícios; Que também são permissionários o proprietário
da barraca de tiro ao alvo e pescaria; Que não há nenhum
outro  tipo  de  permissionário  trabalhando  nas  dependências
dos  parques  Mutirama  e  Zoológico”  (interrogatório
extrajudicial  do  acusado  GERALDO  MAGELA
NASCIMENTO, transcrito às fls. 247/253).

TÂNIA CAMILA DE JESUS NASCIMENTO DE SOUSA:
“Que começou a trabalhar no Mutirama como terceirizada em
2013,  salvo  engano.  Que  começou  a  trabalhar  como
operadora de brinquedos e, com a entrada de Jairo Gomes, foi
para a bilheteria, o que durou um ano e pouco. Que depois de
sua gravidez, retornou para a operação de brinquedos e, por
volta de julho ou agosto de 2015, retornou a ocupar o cargo
na  bilheteria.  Que  essa  última  vez,  foi  para  a  bilheteria  a
pedido de LARISSA. Que tem conhecimento sobre o quiosque
de LARISSA no Mutirama, mas não tem maiores detalhes. Que
nem  LARISSA  e  nem  GERALDO  MAGELA  lhe  pagavam
mesada para ficar na bilheteria. Que não sabe se LARISSA é
amiga  do  sobrinho  de  GERALDO  MAGELA.  Que  não
frequentava os encontros organizados por Beatriz, esposa de
GERALDO. Que  tem  conhecimento  do  relacionamento
extraconjugal  de  GERALDO  com  FABIANA,  mas  não  sabe
maiores detalhes. Que não possuía outra fonte de renda além



72

Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e

de Lavagem de Capitais

dos vencimentos pelo Mutirama, que dava algo em torno de
R$1.900,00  (mil  e  novecentos  reais).  Reproduzido  o  áudio
interceptado de 13/02/2017 às 10:31:01, afirma que reconhece
a  voz  de  LEANDRO,  mas  não  do  outro  interlocutor.  Que
confirma  que  a  "TÂNIA"  mencionada  nos  áudios  é  a
interroganda. Confirma que os valores mencionados conferem
com o que costuma ser arrecadado, mesmo em dias chuvosos.
Que a interroganda ocupava o caixa 1, que já foi operado por
FABIANA. Que o maior valor que já arrecadou em seu caixa
foi  R$  12.000,00  (doze  mil  reais). Questionada  novamente
sobre  o  valor  mencionado  no  áudio  reproduzido  (R$
16.000,00),  retifica  a  resposta  anterior  e  diz  que  não  se
lembra.  Mostradas as reproduções dos ingressos originais  e
dos achados na urna do final de semana dos dias 07 e 08 de
abril,  diz  não  saber  explicar  as  diferenças.  Que  não  sabe
explicar a quebra de caixa que ocorreu nesse final de semana.
Que  entregava  os  bilhetes  picotados  (inutilizados)  e  o
dinheiro  para  LARISSA. Que  o  dinheiro  era  levado  aos
poucos para não acumular no caixa, mas os ingressos eram
levados  apenas  no  final  do  dia.  Que  não  acompanhava  o
preenchimento dos borderôs de prestação de contas.  Que já
ficou sabendo de vereadores frequentando o Mutirama,  mas
não  sabe  de  nada  mais.  Que  na  época  em que  DÁRIO foi
presidente da  AGETUL,  a  interroganda  ficava  na  portaria.
Que DÁRIO tinha por costume ir nas bilheterias, mas não sabe
dizer  o  que  ele  ia  fazer.  Que  não  sabe  dizer  quem  era  o
servidor com apelido de Neto. Que não sabe dizer o nome do
funcionário  de  apelido  Soldado.  Que  é  amiga  pessoal  de
LEANDRO e costumam se  encontrar fora  do trabalho.  Que
Soldado  é  funcionário  da  COMURG,  masj  á  trabalhou  na
portaria recebendo os bilhetes. Confirma que as funcionárias
Naiara Leite e Allen Thalita eram do setor de compras e foram
posteriormente para a bilheteria, mas não sabe dizer a pedido
de quem. Que não conhece ninguém de nome Marcelo,  mas
sim Marcélio, que também desceu para as portarias com Allen
Thalita e Naiara Leite. Que não chegou a trabalhar com Nô.
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Passada a palavra ao advogado, como forma de contraditório
antecipado,  perguntou  se  é  costume  dos  contratados
continuarem a trabalhar no Mutirama mesmo depois de vencer
o contrato e não receberam, ao que a interroganda informou
que não é normal. Ainda, à indagação do advogado, confirmou
que  por  ‘portaria’  está  se  referindo  às  catracas.”
(interrogatório extrajudicial da acusada TÂNIA CAMILA DE
JESUS  NASCIMENTO  DE  SOUSA,  transcrito  às  fls.
264/266).

DÁRIO  ALVES  PAIVA NETO:  “Que  é  servidor  público
estadual  desde  1983,  lotado  na  Secretaria  de  Governo,  no
cargo de assistente de trânsito. Que os vencimentos giram em
torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Que hoje não recebe
nenhum acréscimo de função gratificada. Que não possui fonte
de renda paralela e assim o é há mais de quinze anos. Que
recebeu herança em virtude do falecimento de sua mãe. Que
foram duas casas divididas em três irmãos, mas não sabe dizer
quando isso lhe rendeu, mas acredita que uns R$ 130.000,00
em valores atualizados para hoje. Que já foi assessor especial
de  Iris  Resende  no  penúltimo  mandato  (ocasião  em  que
recebia em torno de R$ 9.000,00); que já foi assessor especial
do governador Marconi  no  penúltimo mandato  (ocasião em
que  recebia  em  torno  de  R$  12.000,00).  Que  nas  duas
oportunidades,  não havia funções específicas como assessor
especial, que ficava na dependência dos chefes do Executivo
lhe  passar  em tarefas específicas.  Que no DETRAN ocupou
diversas  funções  de  chefia:  auditor-geral;  assessor  de
imprensa; coordenador de material e  patrimônio; presidente
de banca examinadora etc..  Que em todas essas funções de
chefia recebia gratificações. Perguntado sobre os vencimentos
destacados na fl. 12 no valor de R$ 11.173,72, afirma que se
trata  do  valor  global,  ou  seja,  dos  vencimentos  com  a
gratificação. Que foi presidente da AGETUL de 1º de maio
até  31  de  dezembro  de  2016. Que  em  maio  de  2015,  não
ocupava  nenhum  cargo  de  chefia  e  nem  recebia  nenhuma
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gratificação  adicional.  Que  nessa  época  recebia  os
vencimentos básicos em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Mostrada  a  informação  do  COAF  acima,  afirma  que  se
recorda do referido depósito. Explica que esse dinheiro estava
guardado  em  casa.  Que  há  mais  de  trinta  anos  tem  por
costume guardar dinheiro em casa, e não em banco. Acredita
que  sua  movimentação  bancária  anterior  a  2015  não  vai
acusar acúmulo de dinheiro em sua conta bancária. Que por
ocasião da busca e apreensão, nenhuma quantia de alto valor
foi  encontrada  em seu apartamento.  Que  percebeu que  não
compensava guardar dinheiro em casa em razão da correção
da caderneta de poupança e,  então,  passou a depositar seu
dinheiro. A respeito de seu Ford Fusion, informa que financiou
apenas R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o restante pagou em
dinheiro. Que parte desse dinheiro em espécie foi  levantado
com a venda do seu  Corolla  ano 2010/2011  (placas  NWD-
1717),  vendido  por  R$  54.000,00  (cinquenta  e  quatro  mil
reais) para Paulo, cujo sobrenome não recorda. Que a venda
foi documentada e está, inclusive, em imagens no seu celular
que  foi  apreendido.  Questionado  se  o  novo  proprietário  é
Paulo César da Silva Júnior (conforme pesquisa no Portal de
investigação – anexo), confirma que sim. Que foi apresentado
a Paulo pela pessoa que intermediou a venda do Fusion na
concessionária Smaff (que já fechou). Não se recorda do nome
dessa  pessoa.  Que  os  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais)  foram
financiados  pelo  Banco  Itaú.  Nesse  momento,  passou  a
acompanhar a oitiva o Dr. Tito Souza do Amaral (OAB/GO nº
12.443).  Questionado  se  passou  procuração  ao  Dr.  Tito,  o
declarante  informou que  o  conheceu agora,  mas  o  Dr.  Tito
esclarece que foi juntado substabelecimento. A PEDIDO DO
DR. TITO E COM A CONCORDÂNCIA DO DECLARANTE,
O  INTERROGATÓRIO  FOI  INTERROMPIDO  PARA
ENTREVISTA RESERVADA. DR. EDSON ESCLARECE QUE
JÁ TEVE OPORTUNIDADE DE FALAR RESERVADAMENTE
COM SEU CLIENTE. Retomado o depoimento, o declarante
esclareceu que depois de ter decidido depositar dinheiro em
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banco, aconteceu um problema por ocasião de ter sido avalista
numa determinada negociação e,  diante da possibilidade de
confiscarem seu dinheiro no banco Itaú,  tirou o dinheiro de
novo, mas não se recorda quando. Que quando foi presidente
da AGETUL, entendeu por bem deixar seu salário na conta da
Caixa Econômica Federal, mas como acabou seu dinheiro de
outras  reservas,  teve  usar  também  esses  recursos.  Que  o
financiamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi dividido em
24 parcelas.  Que essas parcelas  eram sempre debitadas em
sua conta do Itaú. Que havia débito automático.  Que ainda
possui parcelas em aberto. Que de maio de 2016 para cá, não
financiou  mais  nada  além  do  Fusion.  Que  nesse  mesmo
período, não se recorda de ter pago nenhum boleto de valor
igual ou superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Que quem o
indicou  para  ser  presidente  da  AGETUL foi  o  presidente
estadual  do PEN, Ranieri  Nunes. Que a indicação não foi
formalizada por meio de ofício; foi tratada pessoalmente com
o Prefeito Paulo Garcia. Que não houve interferência alguma
de nenhum vereador para ocupar o cargo na AGETUL. Que
nas  três  vezes  em  que  foi  candidato,  não  houve  nenhuma
doação oficial por parte de nenhum vereador. Que nunca fez
nenhuma doação eleitoral para nenhum vereador. Que nunca
determinou  aos  funcionários  do  Mutirama  que  colocassem
adesivos de Zander como pressuposto para deixarem o carro
no estacionamento. Que sempre deixou todos funcionários à
vontade para exprimirem suas convicções político-partidárias.
Que já viu carros no estacionamento com adesivos de Zander e
de Wellington Peixoto. Que havia mais adesivos de Wellington
Peixoto do que de Zander. Acredita que é por causa do cargo
de presidência da AGETUL que antes era ocupado pelo pai de
Welington, Sebastião Peixoto, o qual ficou na presidência em
torno  de  um  ano  e  oito  meses.  Que  conheceu  GERALDO
MAGELA no Mutirama. Que possuem relação de confiança
um com o outro. Que DEOCLÉCIO (vulgo DIÓ) é seu amigo
há muitos anos. Que não sabe dizer se DEOCLÉCIO sempre o
acompanha  quando  muda  de  partido.  Retifica  a  resposta
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anterior para dizer  que DEOCLÉCIO sempre  o acompanha
nas mudanças de  partido  de  2008 para  cá.  Que  não havia
nenhum  funcionário  ou  ex-funcionário  do  Mutirama,  da
AGETUL  ou  da  COMURG  à  disposição  do  declarante.
Retifica a declaração anterior para dizer Neto (acredita que
de  nome Rodrigo Quintanilha)  veio para ser  seu motorista.
Retifica  a  resposta  para dizer  que  é  ‘motorista’ e  não ‘seu
motorista’. O DECLARANTE PEDIU PARA INTERROMPER
A OITIVA E FAZER UMA DECLARAÇÃO ‘EM OFF’, PELO
QUE  FOI  ORIENTADO  DA  IMPOSSIBILIDADE  DE  SEU
PEDIDO.  QUESTIONADO  SE  DESEJA  INTERROMPER  A
OITIVA  PARA  CONVERSAR  COM  OS  ADVOGADOS,  O
DECLARANTE  DISSE  QUE  NÃO  PRECISAVA  E
CONTINUOU  SUAS  DECLARAÇÕES.  Que  o  interrogando
não gostava do jeito de Neto, por achá-lo truculento, pelo que
Neto foi naturalmente direcionando para a chefia de gabinete.
Que  falam  que  Neto  anda  armado.  Que  Davi  não  é  tão
próximo  do  interrogando  quanto  DEOCLÉCIO.  Que  não
sabe  dizer  se  DEOCLÉCIO  ou  Davi  já  doaram  para  suas
campanhas. Acredita que Davi não doou, mas DEOCLÉCIO
pode ter  doado.  Mostradas as  doações  eleitorais  retratadas
acima, o interrogando disse que as reconhece. Que não sabe o
nome  completo  de  Davi.  Que  DEOCLÉCIO  acompanha  o
interrogando  ‘montando  chapa’,  ou  seja,  viajando  com  o
interrogando atrás de possíveis candidatos. Que DEOCLÉCIO
trabalha  como  voluntário  pelo  partido;  que  o  interrogando
não o paga valor algum.  Que quando presidiu a AGETUL,
não  tinha  vínculo  algum  com  a  bilheteria,  ‘zero’.  Que  o
interrogando mal tinha tempo para acompanhar o Mutirama.
Que  inclusive  o  Mutirama  tinha  ‘vida  própria’  e  era
administrado  basicamente  por  GERALDO  MAGELA.
Mostradas as fotografias acima, diz que pode ser que seja o
interrogando  de  camiseta  polo  roxa.  Retifica  a  resposta
anterior para afirmar categoricamente: ‘sou eu’. Que acredita
que a pessoa atrás do interrogando (de  camiseta branca) é
Davi. Sobre a sistemática da venda de ingressos, esclarece que
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o  responsável  pela  prestação  de  contas  era  GERALDO
MAGELA. Que nunca colocou nenhum cartaz dizendo que a
entrada  na  administração  era  permitida  apenas  aos
funcionários  autorizados.  Que  a  prestação  de  contas  era
preenchida à mão. Que por ocasião da auditoria realizada em
outubro de 2016,  detectou-se  que o sistema de controle era
frágil.  Que  não tomou nenhuma providência  a  respeito  que
esteja documentada. Que foi até o Secretário responsável pela
parte  de  licitação,  Valdir  Camárcio,  para saber  como fazer
para arrumar catracas eletrônicas. Que não possui nenhuma
prova  documental  desse  contato  com  o  Secretário.  Não  se
recorda de ter sido convocado para depor perante a Comissão
de  Controle  de  Despesa e  Orçamento.  EM CONSULTA AO
SEU  ADVOGADO  DR.  TITO,  DIZ  QUE  DESEJA
ESCLARECER ISSO NUM SEGUNDO MOMENTO. Que não
sabia  a  respeito  da  conclusão  da  auditoria  em  relação  ao
Zoológico  e  nem  sobre  a  existência  pretérita  de  leitura  de
código de barras. Deseja constar no termo que o Prefeito à
época não estava autorizando a abertura de nenhuma licitação
por  falta  de  tempo  hábil.  Que  teve  acesso  ao  relatório
produzido pela auditoria.  Sobre a queda de arrecadação de
54,86% no período de janeiro a setembro de 2016 em relação
ao  mesmo  período  de  2015  nos  valores  arrecadados  no
Parque Mutirama, atribuiu o prejuízo à crise no Brasil. Que
o  transporte  do  dinheiro  arrecadado  no  Mutirama  para  o
banco era feito por GERALDO MAGELA. Que nunca fez esse
transporte.  Sobre  os  objetos  encontrados  na  sua  casa  por
ocasião da busca e apreensão no dia 23/05/17, explica que no
dia em que foi embora do Mutirama (há quatro meses, mais ou
menos),  pegou todas as coisas que estavam em sua mesa e
levou numa caixa para casa. Que de quatro meses para cá,
não mexeu nessa caixa. Sobre os contratos de permissionários
encontrados em sua casa, diz que não estavam na caixa. Disse
que  pegou  os  contratos  para  se  defender  da  acusação  do
vereador  Kajuru  de  que  o  interrogando  era  dono  das
lanchonetes  do  Mutirama.  Que  inclusive  foi  Alexandre
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Magalhães que disse para o interrogando pegar os contratos e
processar  Kajuru  e  se  disponibilizou  a  ser  sua  testemunha.
Que  não  processou  Kajuru.  Que  quem  pegou  essa
documentação  para  o  interrogando  foi  DEOCLÉCIO.
Questionado  sobre  a  diferença  de  valores  oficialmente
contabilizados do primeiro final de semana de janeiro de 2017
(ainda sob a gestão do interrogando, a pedido do Prefeito) e
do primeiro final de semana sob a gestão de Alexandre (R$
6.520,00 sob a gestão do interrogando e R$ 64.952,00 sob a
gestão de Alexandre, conforme borderôs reproduzidos abaixo)
acredita que existe algo de errado nesta prestação de contas.
Que essa  prestação de  contas  não faz  sentido.  Frisa  que  o
dinheiro arrecadado no Mutirama não era desviado. Que não
é  verdade  que  o  interrogando  pressionava  GERALDO
MAGELA quanto à destinação dos valores para campanhas
eleitorais. DR. TITO FEZ INTERVENÇÃO SOBRE NÃO TER
TIDO TEMPO HÁBIL PARA ANALISAR A ÍNTEGRA DO PIC
QUE  LHE  FOI  ENTREGUE  NA  DATA  DE  HOJE  PELA
MANHÃ.  QUESTIONADO  SE  DESEJA  INTERROMPER  O
INTERROGATÓRIO PARA ANALISAR O MATERIAL NA SUA
TOTALIDADE,  DISSE  QUE  NÃO  ERA  NECESSÁRIO.
Retomado o depoimento, o interrogando esclarece que não é
verdade  o  que  Alexandre  disse  sobre  o  interrogando  ter
desviado dois milhões e meio a três milhões de reais. Que nem
mesmo Alexandre  arrecadou esse  montante,  pelo  que  não é
possível ter havido desvio de quantia tão grande. Reproduzido
o áudio da interceptação de 19/02/2017 às 21:33:28, explica
que pessoas costumam ligar para o interrogando na condição
de ex-presidente, como que fazendo comparativos com a atual
gestão,  mas  explica  que  não  tem  interesse  superveniente
nenhum no Mutirama ou no Zoológico. Reproduzido o áudio
da interceptação de 10/02/2017, às 11:39:50, esclarece que o
Fábio  para  quem  ele  estava  pedindo  favor  no  DETRAN  é
Fábio  e Oliveira Lemes, que mora em Pires do Rio/GO e que
o ajudou a arrumar candidatos na região para formar chapa.
Que Fábio  não é  de  seu  partido.  Que  a  única  relação que
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Fábio  tem  com  o  interrogando  é  indicação  de  possíveis
candidatos  para  formar  chapa;  e  que  a  única  relação  do
interrogando  com  Fábio  foi  esse  pedido  de  ajuda  no
DETRAN/GO. Que Fábio teve algum problema com Tiãozinho
Costa,  mas não sabe dizer qual.  Não sabe explicar por que
motivo  DEOCLÉCIO  disse  em  áudio  interceptado  que  o
interrogando era menos independente do que Alexandre e que,
na época da AGETUL, interrogando dependia de Zander para
correr ‘daqui para ali’. Que não conhece por nome a pessoa
de Iraci. Pensando melhor, diz conhecer uma Iraci no Clube
Morada  Nova,  que  era  encarregada  no  local.  Que  a
sindicância contra Iraci foi feita antes do interrogando entrar
na AGETUL. Que Iraci entrou em contato com o interrogando
para que este  tentasse mantê-la no Morada Nova.  Aberta a
palavra  ao  advogado  Dr.  Tito  Amaral  como  forma  de
contraditório antecipado, o interrogando assim respondeu às
perguntas  formuladas:  1)  que  não  manuseava  Dinheiro  na
AGETUL; 2) que não recebeu R$ 700.000,00 (setecentos mil
reais);  3) que Alexandre é presidente estadual do PSDC; 4)
que é amigo do irmão de Alexandre (Fernando), de quem foi
colega  no  DETRAN  e  fez  amizade  com  o  sobrinho  de
Alexandre  (de  nome  Fernando  também);  5)  que  conhece
Fabiana, que trabalhava na bilheteria; 6) que não é verdade a
informação  de  Geraldo  (repassada  por  Fabiana)  de  que  o
interrogando recebeu R$ 700.000,00 (setecentos mil reais); 7)
que antes de ser presidente da AGETUL, nunca teve influência
para indicar pessoas para serem permissionárias no Mutirama
ou no Zoológico; 8) que sob sua gestão, nenhum vereador fez
propaganda  no  Mutirama;  que  a  reunião  feita  para  a
campanha Zander com os funcionários do Mutirama ocorreu
num bar fora das dependências do parque, cujo nome não
recorda e cuja fachada não sabe dizer a cor; 9)  que apoiou
ostensivamente a campanha do vereador Zander; 10) que se
Zander sair da Câmara de Vereadores, quem assumirá o cargo
é Bill Guerra, que é do partido de Alexandre Magalhães; 11)
que  ouviu  dizer  (mas  sabe  dizer  por  quem) que  Zander  foi



80

Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e

de Lavagem de Capitais

convidado para ser Secretário,  mas não aceitou.  Passada a
palavra ao Dr. Edson Carneiro Caetano,  nenhuma pergunta
foi  feita.”  (interrogatório  extrajudicial  do  acusado  DÁRIO
ALVES PAIVA NETO, transcrito às fls. 281/289).

DAVI  PEREIRA DA COSTA:  “Que  começou  a  trabalhar
como  Supervisor  Geral  do  Mutirama  em  maio  de  2016,  a
convite  de  DÁRIO.  Que  as  datas  de  entrada  e  saída  do
declarante  do  Mutirama  coincidem  com  as  datas  em  que
DÁRIO começou e terminou sua gestão como presidente da
AGETUL. Que seu irmão DEOCLÉCIO começou a trabalhar
na mesma data, também por convite de DÁRIO, como Diretor
de Turismo. Que saiu no mesmo dia também, 31 de dezembro
de  2016.  Não sabe  dizer  se  seu  irmão trabalhava  mais  no
Mutirama ou no Zoológico. Que o Mutirama é muito grande e
não tinha condições de verificar todas pessoas que entravam
ou  saíam.  Que  mesmo  diante  do  fato  de  ser  irmão  de
DEOCLÉCIO,  não  sabe  dizer  se  ele  trabalhava  mais  no
Mutirama  ou  no  Zoológico.  Que  já  doou  dinheiro  para  a
campanha de DÁRIO a Deputado Federal em 2014. Que doou
R$ 1.000,00 (mil  reais). Acredita que doou em espécie.  Que
não  ‘rachou’ esse  dinheiro  com ninguém,  ou  seja,  pagou  a
integralidade dos mil reais. Que à época trabalhava com carro
de som. Que auferia mais ou menos de R$ 3.000,00 (três mil
reais)  a  R$  4.000,00  (quatro  mil  reais).  Que  sua  esposa
Edilaine trabalhava na COMURG e ganhava, salvo engano,
algo em torno de um salário e meio. Que DÁRIO não pediu
para  doar  para  sua  campanha;  a  doação  foi  voluntária.
Acredita que seu irmão doou também. Que também fez uma
doação para a candidata a Prefeita em 2016 Adriana Acoorsi,
a pedido de DÁRIO. Que doou R$ 500,00 (quinhentos reais).
Que não guarda dinheiro em casa. Que não sacou dinheiro de
sua conta para fazer as duas doações. Não se recorda de onde
tirou o  dinheiro  para fazer  as  doações.  Que nunca recebeu
nenhum pagamento diário ou mensal de DÁRIO. Que nunca
falou com Fabiane, secretária de DÁRIO. Pensando melhor,



81

Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e

de Lavagem de Capitais

diz que sim, mas não se recorda sobre o que. Que já falou com
Fabiane diversas vezes. Que conhece Fabiane pessoalmente,
não por causa de DÁRIO. Que conheceu Fabiane através de
DEOCLÉCIO, mas não sabe de onde seu irmão a conhece.
Que  no  dia  da  operação,  de  fato  ligou  para  Fabiane  e
realmente falou para que ela ligasse para DÁRIO. Que foi até
a casa de DÁRIO para buscar um auxílio em relação à prisão
de seu irmão, pois no dia anterior ambos estavam montando
uma chapa eleitoral.  Que não falou nada sobre  GERALDO
MAGELA  nesta  ligação.  Confrontado  sobre  o  teor  da
transcrição da ligação do dia 23/05/2017, às 08:15:39, disse
não  se  recordar.  Que  não  se  recorda  se  Fabiane  falou  ao
telefone que DEOCLÉCIO ficava no Zoológico. Que não se
recorda  de  ter  dito  a  Fabiane  que  DEOCLÉCIO estava  no
Zoológico apenas ajudando, pois lá não tinha função. Que não
se  recorda  de  ter  dito  que  ‘chegariam  ao  SEBASTIÃO
PEIXOTO se fossem a fundo e fizessem uma acareação’. Que
de fato entrou em contato com o Doutor Aurelino. Sabe dizer
que o doutor Aurelino não mais  representa seu irmão nesta
investigação. Que doutor Aurelino nunca havia sido advogado
de  seu  irmão  antes.  Que  gostaria  de  retificar  a  resposta
anterior e dizer que o nome do advogado de seu irmão é Edson
Carneiro.  Que não falou para nenhuma advogada que seu
irmão ficou trabalhando na bilheteria do Zoológico a mando
de  DÁRIO.  Confrontado  com o  teor  da  transcrição  do  dia
23/05/2017, às 10:49:22, disse não se recordar sobre referida
conversa.  Pensando melhor,  diz se recordar dessa conversa.
Que, de fato, pediu à advogada para verificar se havia algum
mandado de prisão em seu nome. Que não receava nenhuma
medida em seu desfavor; que pediu para que ela verificasse
‘apenas  por  pedir’.  Que  se  recorda  de  ter  conversado  com
Netinho (Rodrigo Quintanilha) e que apenas reproduziu o que
viu na mídia a respeito de DEOCLÉCIO ‘ficar no Zoológico
como se fosse o MAGELA’. Que não se recorda de ter dito a
Netinho  que  não  conseguia  advogado  porque  estava  sem
dinheiro. Que não se recorda de Netinho ter dito que DÁRIO



82

Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e

de Lavagem de Capitais

teria que arcar com esse ônus. Que não sabe explicar por que
foram encontrados  ingressos  na  casa  de  DÁRIO no  dia  da
operação.  (…)  Mostrada  a  fotografia  reproduzida  acima,
confirmou ser a pessoa de camiseta branca. Confirmou, ainda,
que a pessoa encostada na porta é DÁRIO. Passada a palavra
ao  advogado  para  fins  de  contraditório  antecipado,  foram
formuladas  perguntas  que  assim  foram  respondidas  pelo
declarante:  1)  que  o  dinheiro  doado  para  as  campanhas
eleitorais  de  DÁRIO e  de  Adriana  Accorsi  é  fruto  do  seu
trabalho; 2) que suas funções no Mutirama englobavam a
coordenação  dos  operadores  e  do  serviço  interno  da
manutenção  e  a  resolução  dos  problemas  internos  no
Parque”.  (interrogatório  extrajudicial  do  acusado  DAVI
PEREIRA DA COSTA, transcrito às fls. 293/295).

ZANDER  FÁBIO  ALVES  DA  COSTA:  “Que  está  na
segunda  legislatura  como  vereador,  tendo  sido  reeleito  em
2016. Que foi eleito pelo PSL e depois se mudou para o PEN.
Que de 1999 a 2000 foi  Diretor Financeiro da hoje extinta
COMOB.  Após,  foi  Diretor  Administrativo  e  Financeiro  da
JUCEG  de  fevereiro  de  2001  a  abril  de  2002.  Depois,  foi
Diretor  Financeiro  da  Câmara  Municipal  de  Goiânia  por
aproximadamente um ano.  Depois  dessas passagens,  apenas
exerceu cargo público ao ser eleito vereador em 2012.  Que
nesse meio tempo, trabalhou com venda de veículos e locação
de  máquinas  pesadas,  bem  com  exerceu  a  atividade  de
representante comercial. Que desde 2012, não aufere nenhuma
renda fixa  além do salário  de  vereador.  Que  ganha apenas
esporadicamente  por  alguma  intermediação  em  venda  de
veículo. Pensando melhor, lembrou-se da renda auferida como
cantor, o que lhe rende algo em torno de R$ 7.000,00 a R$
8.000,00 mensais. Que hoje possui em seu nome apenas um
carro (Jeep Defender). Que existe outro (Cherry), mas que já
foi vendido e ainda não foi transferido pelo adquirente. Que
chegou  a  comprar  uma Porsche  Cayenne,  tendo  financiado
uma parte no valor de mais ou menos R$ 90.000,00 (noventa
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mil  reais).  Que  chegou  a  pagar  duas  parcelas  do
financiamento e depois revendeu o veículo, pelo que repassou
o  financiamento  ao  adquirente.  Questionado  a  respeito  dos
outros  veículos  que  constam  do  seu  nome  no  sistema  do
DETRAN  (espelho  anexo),  afirma  que  estão  com  restrição
judicial  em  virtude  do  processo  criminal  em  seu  desfavor
relativo à época que trabalhou na COMOB. Salienta que foi
reconhecida a prescrição, mas a decisão do TJGO ainda não
transitou  em  julgado,  pelo  que  aguardará  para  requerer  o
levantamento da restrição. Sobre a influência na AGETUL e
no  Parque  Mutirama,  esclarece  que  houve  uma  costura
político-partidária à época do Prefeito Paulo Garcia para que
o PEN ocupasse uma secretaria, razão pela qual foi colocada
a pessoa de DÁRIO PAIVA (também do PEN) para ocupar o
cargo  de  Presidente  da  AGETUL.  Reproduzida  a
interceptação da conversa entre o interrogando e sua esposa
no  dia  da  deflagração  da  Operação  Multigrana  (dia
23/05/217)  às  09:10:02,  contida  na  mídia  de  áudios
irrelevantes, afirma que não havia motivo para que sua esposa
ligasse  preocupada  com  a  deflagração  da  operação.
Reproduzida a conversa interceptada entre o interrogando e o
interlocutor identificado como ‘PX’ (Washington Carvalho de
Araújo) em 20/02/2017 às 20:37:21, esclarece que quando diz
‘perdi a secretaria’, significa que o partido que perdeu. Que
não chegou a indicar o nome de ninguém em específico para o
Prefeito  para  que  ocupasse  cargo  no  Mutirama  ou  na
AGETUL.  Que  Basileu  foi  defendido  pelo  interrogando
internamente  no  partido,  mas  não  diretamente  com  a
Prefeitura. Nega que tenha combinado com outros vereadores
de  sugerir  o  nome  de  GERALDO  MAGELA  para  que
retornasse  ao  Parque  Mutirama.  Que  nunca  foi  ao  Parque
Mutirama  fazer  campanha.  Que  não  ficou  sabendo  de
funcionários que eram impedidos de usar adesivos de outros
candidatos no carro. Que nunca se beneficiou da arrecadação
de  alimentos  promovida  pela  AGETUL.(…)  Mostrada  a
conversa  de  WhatApp encontrada  no  celular  apreendido de
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DÁRIO  PAIVA,  afirma  que  se  trata  da  doação  para  duas
instituições  que  o  interrogando  indicou  para  assessoria  da
AGETUL.  Que quando as duas instituições receberam esses
alimentos  doados,  não  houve  vinculação  a  seu  nome  como
pretenso doador.  Reproduzida a conversa  interceptada entre
PROFESSOR  JORGE  e  SEBASTIÃO  PEIXOTO  em
24/05/2017  às  08:16:05,  na  qual  PROFESSOR  JORGE
menciona  o  interrogando  como  um  dos  vereadores  que
‘pegava  dinheiro  do  Mutirama’,  afirma  não  conhecer
PROFESSOR  JORGE.  Que  não  é  verdade  o  que
PROFESSOR JORGE disse sobre ser um dos vereadores que
pegava dinheiro. (…) A respeito da origem das quantias que o
interrogando doou para a própria campanha, no valor de R$
19.300,00, R$ 3.000,00, R$ 6.000,00 e R$ 30.000,00, conforme
reproduzido acima e disponível no site do TSE, afirma que o
dinheiro é em parte oriundo da venda de um Volvo S60 e outra
parte é do salário de vereador. Que a origem de todos esses
valores está discriminada em sua prestação de contas, que se
compromete a trazer para esclarecer os fatos. Reproduzida a
interceptação entre o interrogando e Raniery em 07/02/2017
às  20:56:11,  esclarece  que  ‘a  pessoa  no  zoológico’
mencionada  na  conversa  é  a  esposa  de  Raniery  de  nome
Dyane.  Que Dyane,  até onde sabe,  trabalhava efetivamente.
Reproduzida a conversa interceptada entre o interrogando e
WELINGTON  em  11/02/2017  às  10:22:53,  afirma  que  o
‘manquinho’ mencionado na conversa é GERALDO MAGELA.
Que fez referência de que ele deveria ser preso, mas o fez à
toa. Que não sabia de nenhum motivo para que fosse preso.
Que a última vez em que teve contato com DÁRIO PAIVA foi
muito antes da deflagração da Operação Multigrana. Que não
sabe  por  que  LARISSA  o  mencionou  como  um  dos
vereadores que pegava dinheiro desviado do Mutirama, até
porque  nem  a  conhece.  Que  ficou  surpreso  de  saber  que
também ALEXANDRE o citou a esse respeito. Nega que seja
verdade. Que não consegue imaginar uma razão para que a
gestão de  DÁRIO PAIVA tenha arrecadado muito menos do
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que  as  gestões  anterior  e  posterior  à  sua.(…)  Mostrada  a
conversa de WhatsApp encontrada no celular apreendido de
DÁRIO PAIVA, afirma não saber o que significa a expressão ‘o
aliado dele  na bilheteria’.  Que não é  verdade  que DÁRIO
PAIVA foi  colocado  no  Mutirama  pelo  interrogando  para
alavancar  sua  reeleição  como  vereador. Que  não  foi  o
interrogando  que  o  colocou  na  AGETUL,  pois  isso  foi
composição  do  partido. Nega  que  os  funcionários  do
Mutirama  foram  utilizados  para  apoiar  sua  campanha
política.  Salienta que as pessoas que lá trabalham possuem
diversas  orientações  político-partidárias.  (…)  Mostrada  a
conversa encontrada no celular de DÁRIO PAIVA, no grupo de
WhatsApp  denominado  ‘AGETUL’,  afirma  não  haver  razão
para que fosse colocada a frase ‘nosso vereador Zander’. (…)
A  respeito  da  comunicação  do  COAF  transcrita  acima,
esclarece que a transferência a Antônio Uchoa foi para pagar
um empréstimo feito, salvo engano, em 2013. Que as demais
movimentações  são  relativas  à  negociação  de  veículos,
conforme  já  explicado  anteriormente.  Aberta  a  palavra  ao
advogado para fins de contraditório antecipado, foram feitas
perguntas que assim foram respondidas pelo interrogando:
Que fez visitas a órgãos públicos e continua visitando, dentro
eles o Mutirama. Que não o fez para pedir votos, e sim na
condição de vereador. Que ficou com a Porsche Cayenne por
trinta e poucos dias. Que o contexto da conversa que travou
com seu advogado (e que foi interceptada) falando em ‘trazer
hoje’, diz respeito ao Desembargador Leandro Crispim trazer
o voto. Que o pagamento ao advogado, também mencionado
em  conversa  interceptada,  diz  respeito  a  pagamento  de
honorários  advocatícios.  Que  a  voz  de  sua  esposa  é
normalmente  embargada  em razão  dos  remédios  que  toma.
Que  nunca  recebeu  nenhuma  verba  financeira  do  DÁRIO
PAIVA ou da AGETUL,  nem tampouco do fundo partidário.
Afirma  que  não  teve  incremento  significativo  de  votos  da
eleição  de  2012  para  a  reeleição  em  2016”.(interrogatório
extrajudicial  do  acusado  ZANDER  FÁBIO  ALVES  DA
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COSTA, transcrito às fls. 374/379)

De  modo  diverso,  o  acusado  LEANDRO  RODRIGUES

DOMINGUES  (fls.  243/246,  280 e  323/324)  e  as  acusadas  LARISSA

CARNEIRO DE OLIVEIRA (fls. 254/258, 291 e 308/320) e FABIANA

NARIKAWA ASSUNÇÃO  (fls.  272/279),  durante  as  suas  oitivas  no

Ministério Público, confessaram, ainda que de forma parcial, participação

no esquema criminoso, detalhando qual era a atuação de cada um, como

funcionava a organização criminosa. Veja (com os grifos nossos): 

LEANDRO  RODRIGUES  DOMINGUES:  “Que  trabalha
como  servidor  municipal  desde  2009,  que  foi  nomeado  em
2012 no dia 05 de março para ocupar cargo na COMURG;
que ocupa o cargo de TLP – desempenhando as funções de
varredor; que é responsável pela limpeza urbana; que quando
entrou  na  COMURG  já  ficou  vinculado  ao  PARQUE
MUTIRAMA;  que  permaneceu  apenas  um  ano  fora  do
PARQUE MUTIRAMA; que no período em que esteve afastado
do PARQUE MUTIRAMA ficou na varrição do COLORADO;
que retornou ao MUTIRAMA no final de 2015; que sua função
no  PARQUE  MUTIRAMA  é  a  limpeza;  que  trabalha  na
limpeza  por  cerca  de  03  meses;  que  ajudou  na  bilheteria,
trabalhando na catraca; que foi convidado PELO DIRETOR
GERALDO  MAGELA  para  trabalhar  na  bilheteria;  que
permaneceu na  CATRACA; que  sua  função era  organizar
troco;  que  enquanto  estava  na  catraca  HELOÍSA  E
FABIANA  permaneceram  na  BILHETERIA; que
posteriormente, após DÁRIO assumir a diretoria, LEONARDO
assumiu  a  BILHETERIA,  completando  o  caixa;  que  na
CATRACA os responsáveis eram: TANIA, WASHINGTON e ele
próprio; que percebe cerca de um mil reais,  sem benefícios,
pelos serviços prestados ao MUTIRAMA; que o salário pago
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pela  COMURG  era  o  mesmo  quando  desempenhava  as
funções de limpeza e quando permanecia na CATRACA; que
GERALDO MAGELA era o DIRETOR FINANCEIRO; que por
vezes  fazia  alguns  bicos  como  garçom,  pintor;  que  na
BILHETERIA há a venda do ingresso;  que na CATRACA o
ingresso SEMPRE é rasgado; que recentemente foi repassado
aos funcionários que os bilhetes não devem ser rasgados; que
MAGELA o orientou a rasgar o ingresso antes de depositá-lo
na  urna;  que  a  nova  administração  recomendou  que  os
ingressos não fossem rasgados ao meio, mas apenas picotados
para  que  fosse  possível  verificação  e  contagem,
posteriormente;  que MAGELA, DIRETOR FINANCEIRO,
fechava os caixas e recolhia o dinheiro; que não sabe dizer o
que  acontecia  depois;  que  em  dias  normais  o  PARQUE
MUTIRAMA funciona  de  quinta  a  domingo;  que  nas  férias
escolares o PARQUE MUTIRAMA só fecha às segundas para
manutenção; que a média de ingressos em dias normais é de
mil  pessoas;  que  sua  função  se  atinha  a  administrar  a
CATRACA e o troco; que não tem conhecimento e acesso à
administração financeira; que não se recorda quando houve
mudança  no  layout  dos  ingressos;  que  se  recorda  que  os
símbolos  contidos  nos  ingressos  foram  modificados;  que
mostrado um modelo de ingresso do PARQUE MUTIRAMA, se
recordou  dos  modelos  antigos  e  novos  dos  ingressos;  que
saberia  identificar  modelo  diferente  ou  falso  de  ingressos
quando  da  apresentação  na  catraca; que  o  PARQUE
MUTIRAMA é sempre lotado; que a média de frequentadores
do parque entre os anos de 2016 e 2017 se manteve; que não
sabe  informar  de  um  problema  apontado  no  caixa  do
PARQUE MUTIRAMA, ocorrido nos dias 08 e 09 de abril
deste ano; que perguntado sobre esse fato, nada soube dizer;
que além de ficar na catraca, era responsável por gerenciar o
troco;  que  perguntado  se  conhece  NETO,  respondeu  que
NETO  FOI  MOTORISTA  DO  DÁRIO;  que  NETO  é  um
“gordinho”;  que  perguntado  se  NETO  É  LEONARDO  DE
OLIVEIRA  OU  RODRIGO  DE  OLIVEIRA,  respondeu  que
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LEONARDO estava na bilheteria; que NETO permanecia no
PARQUE; que SOLDADO é CLENILSON, encarregado da
limpeza; que nos dias de quinta e sexta os frequentadores são,
em sua maioria, escolas; que o fechamento era realizado caixa
por caixa;  que fica registrado no BORDERÔ o responsável
pelo  caixa;  que  perguntado  sobre  áudio  datado  do  dia
21/05/17  que  conversam  o  interrogado  e  CLENILSON,
esclarece que ganha 100 reais para trabalhar; que possui seu
salários e o PARQUE MUTIRAMA pagava a ele 100 reais a
mais  POR  FORA;  que  o  DIRETOR  passa  a  quantia  para
encarregados distribuírem às demais pessoas; que há pessoas
sem  contrato  recebendo  esse  dinheiro;  que  o  DIRETOR
FINANCEIRO liberava o dinheiro para pagar o pessoal que
estava trabalhando; que o valor variava entre 50 e 100 reais a
depender  do  trabalho  desempenhado;  que  o  operador  de
brinquedo  recebia  50 reais;  que  os  encarregados  –  TANIA,
VANUSA E DANIELA e ele próprio, recebiam 100 reais pelos
serviços prestados ao PARQUE MUTIRAMA; que acredita que
o dinheiro tenha sido retirado do COFRE DO PARQUE; que o
pagamento era realizado na Administração; que acredita que o
dinheiro  que  ficava  guardado  no  cofre  poderia  ter  sido
arrecadado pela bilheteria do PARQUE em dias anteriores;
que  as  pulseiras  são  o  novo  ingresso  do  PARQUE
MUTIRAMA; que  alega  que  sabiam  “dos  negócios  dos
ingressos”;  que  a  ideia  era  tentar  vender  “por  fora”  as
pulseiras;  que  acredita  que  LUIZINHO  iria  participar  da
venda  dessas  pulseiras;  que  ideia  era  tentar  fazer  uma
“cópia” das pulseiras e comercializá-las fora do  PARQUE
MUTIRAMA;  que  GERALDO  MAGELA  saiu  da
administração do PARQUE no início de janeiro; que é amigo
de GERALDO MAGELA; que GERALDO MAGELA o ajudou
a retornar  ao PARQUE MUTIRAMA; que perguntado sobre
áudio  de  conversa  estabelecida  entre  o  interrogando  e
GERALDO  MAGELA  em  13/02/2017,  esclareceu  que  os
números revelam o público que compareceu ao parque; que “o
homem” mencionado no referido áudio é WANDERLEY; que
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“soldado” mencionado no áudio é CLENILTON; que no dia
13/05/17  às  09:09:23  em  áudio  gravado,  o  interrogado
esclarece  que  possivelmente  funcionários  da  COMURG
estavam  pedindo  ingressos  de  cortesia  para  entrarem  no
PARQUE  MUTIRAMA;  que  ingressos  de  cortesia  são
oferecidos  às  rádios  para  realização  de  sorteio;  que  na
bilheteria  não  tem ingressos  de  cortesia;  que  REGINALDO
trabalha com o interrogando na COMURG, responsável pela
coleta seletiva; que muita gente tem a ambição de trabalhar
na bilheteria; que acreditam que a bilheteria rende dinheiro;
que no áudio datado de 17/05/17 às 10:37:43h o interrogado
esclarece  que  quando  MAGELA estava  na  Administração,
percebia 100 reais por dia; que, no mês, recebia de MAGELA
cerca de 1.600 reais; que recebia tais quantias sem qualquer
tipo de recibo ou controle; que recebia os 100 reais por dia de
trabalho; que não sabe falar a origem desses 100 reais; que é
próximo de GERALDO MAGELA; que trabalha de quinta a
domingo  no  PARQUE  MUTIRAMA;  que  perguntado  a
respeito  de  seu  automóvel,  esclarece  o  valor  de  seu
financiamento  é  de  1.036  reais;  que  o  veículo  de  sua
propriedade é 100% financiado; que sua esposa é cabelereira
e  percebe  cerca  de  2  mil  reais  em meses  mais  rentáveis  e
menos de 1000 reais em meses ruins; que não possui filhos;
que o interrogando faz cursinho focado na carreira policial;
que  o  cursinho  custou cerca  de  800 reais;  que  o  salário  é
depositado  na  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL;  que
questionado a respeito do dinheiro encontrado em sua casa,
esclareceu  que  está  juntando  para  comprar  uma  casa;  que
alega  que  parte  do  dinheiro  encontrado  é  proveniente  da
venda de  suas  férias  de  julho de  2016;  que  os  6  mil  reais
encontrados  em sua  casa  não  foram sacados  de  sua  conta
bancária;  que  2.600  reais  foram  pagos  por  GERALDO
MAGELA;  que  GERALDO  MAGELA  pagou  ao
interrogando 100 reais por dia; que o interrogando pediu ao
DIRETOR FINANCEIRO a venda de suas férias; que mesmo
tendo  vendido  as  férias,  trabalhou  e  foi  ressarcido  por
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GERALDO MAGELA; que GERALDO MAGELA pagou 100
reais por dia trabalhado pelo interrogando durante as férias;
que  não  sabe  esclarecer  o  motivo  pelo  qual  manteve  esse
dinheiro em casa; que o  refinanciamento de seu automóvel foi
feito em 2014; que juntou a quantia de 6 mil reais a partir de
2015;  que  se  controlou  financeiramente  para  juntar  tal
quantia;  que  possui  dois  empréstimos;  que  o  primeiro
empréstimo foi  de  5  mil  reais,  cuja  parcela  é  de  152  reais
mensais”. (interrogatório extrajudicial do acusado LEANDRO
RODRIGUES DOMINGUES, transcrito às fls. 243/246).

FABIANA  NARIKAWA  ASSUNÇÃO: “Que  não  houve
nenhuma intercorrência no cumprimento do seu mandado de
condução  coercitiva  e  de  busca  e  apreensão,  não  tendo
qualquer queixa a fazer; que não deseja fazer exame de corpo
de  delito;  que  está  ciente  da  gravação  do  presente
interrogatório;  que atualmente  está  desempregada,  mas
informalmente  trabalha  como  vendedora  autônoma;  que
trabalhou  no  Mutirama  de  2013  a  dezembro/2016  como
contratada, acreditando que tinha vínculo comissionado; que
também trabalhou entre janeiro/2017 e março/2017, mas sem
o vínculo comissionado, quando recebia R$ 50,00 (cinquenta
reais)  por  dia;  que,  em 2013,  tinha  uma  loja  na  Bernardo
Saião;  que,  no  ano  de  2013,  possuía  contato  com o  então
presidente do MURITAMA, JAIRO GOMES, o qual ofereceu
uma  vaga  de  assessoria  ligada  ao  MUTIRAMA  para  a
interroganda,  sabendo que o comércio  estava ruim e  que a
interroganda tinha intenção de fechá-lo; que isso ocorreu na
gestão do prefeito PAULO GARCIA; que, como ele garantiu a
vaga  ao  longo  da  gestão  do  prefeito  PAULO  GARCIA,  a
interroganda aceitou; que iniciou seu labor nos brinquedos,
onde  ficou  por  um ano;  que,  na  sequência,  passou  para  o
controle da catraca, onde ficou por cerca de 02 (dois) meses;
que,  depois,  JAIRO  saiu  da  presidência  do  MUTIRAMA,
quando  foi  transferida  para  a  recepção  da  SETEL
(SECRETARIA DE TURISMO, EVENTOS e LAZER), da qual
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SEBASTIÃO  PEIXOTO  era  secretário;  que  a  transferência
ocorreu a pedido da interroganda, tendo tratado diretamente
com SEBASTIÃO; que permaneceu na SETEL mais de  ano;
que  pegou  a  transição  entre  SETEL  e  AGETUL;  que,  por
motivos  particulares,  solicitou  que  voltasse  a  trabalhar
também  nos  finais  de  semana,  obtendo  relotação  para  a
catraca; que acredita ter passado a trabalhar na catraca em
setembro de  2015;  que,  em ocasião que  não  sabe  precisar,
percebeu a  atividade  suspeita  do servidor  ESTEVÃO,  então
responsável  pelo  trilho  do trem;  que viu  ESTEVÃO atender
público  na  bilheteria  após  o  horário  de  fechamento,  que
ocorria  às  17h;  que  relatou  o  ocorrido  para  SEBASTIÃO
PEIXOTO; que ESTEVÃO foi transferido para os brinquedos;
que, um tempo depois, SEBASTIÃO alocou a interroganda na
bilheteria; que, em julho/2016, SEBASTIÃO saiu da AGETUL
e  DÁRIO  assumiu  a  presidência;  que  a  interroganda
continuou no caixa, tendo permanecido até dezembro/2016,
ou seja, até o final da gestão de PAULO GARCIA; que, em
janeiro/2017,  ALEXANDRE  MAGALHÃES  assumiu  a
presidência  da  AGETUL e  a  interrogando  foi  exonerada;
que,  enquanto  permaneceu  na  catraca,  trabalhavam
OSVINDO, WASHINGTON, JUNIOR e ELOÍSA no caixa, bem
assim TAINÁ, VANUSA e TÂNIA na catraca também; que o
caixa era fechado por GERALDO MAGELA; que,  enquanto
permaneceu no caixa, trabalhavam LARISSA e ELOÍSA com a
interroganda, enquanto WASHINGON e JUNIOR foram para a
catraca; que recebia aproximadamente R$ 1.700,00 (um mil e
setecentos  reais)  no  início,  tendo  passado  para  quase  R$
3.000,00 (três mil reais) quando foi relotada na SETEL, tendo
permanecido  esse  valor  mesmo  quando  voltou  para  o
Mutirama;  que  ficava  com  o  valor  integral,  não  passando
parte para ninguém; que fazia o horário de 09h às 16h, de
quinta a domingo no período normal e de terça a domingo no
período de férias (janeiro e julho); que manteve sua loja de
bordados em funcionamento somente por alguns meses no ano
de  2013;  que,  depois  disso,  permaneceu  com  a  renda  do
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trabalho  no  Mutirama  e  na  SETEL;  que,  além  do  salário,
emprestava  dinheiro  para  particulares  e  recebia  juros;  que
esses  juros  mediavam pouco  mais  de  R$  1.000,00  (um  mil
reais) por mês; que recebeu esses juros por cerca de 02 (dois)
anos; que o empréstimo era feito para um ex-namorado, de
nome EDMAR; que o dinheiro principal era de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais); que recebeu parte desse valor; que
ainda tem R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a receber; que usou o
dinheiro para comprar seu carro; que possui um veículo FOX,
cor  branca,  placa  PQF  1430;  que  conhece  GERALDO
MAGELA;  que  MAGELA  era  DIRETOR
ADMINISTRATIVO  FINANCEIRO  da  AGETUL;  que
MAGELA entrou na administração no início da gestão do
prefeito PAULO GARCIA e permaneceu até dezembro/2016;
que MAGELA tinha o controle do dinheiro da bilheteria do
Mutirama; que, enquanto esteve na bilheteria com LARISSA e
ELOÍSA,  GERALDO  diariamente  passava  em  torno  de  04
(quatro)  blocos  de  ingressos  para  cada  uma que  estava  no
caixa; que cada bloco continha 50 (cinquenta) ingressos; que
eram passados dois blocos de inteira e dois blocos de meia
entrada; que, ao final do dia, cada caixa fazia seu fechamento
e passava para LARISSA; que GERALDO entrega também um
borderô para lançamento diário individual de cada caixa; que
o  borderô  era  preenchido  manualmente;  que,  como  a
interroganda  saía  antes  do  fechamento  da  bilheteria  e  não
tinha experiência em contabilidade, era sempre LARISSA  que
fazia o fechamento do seu caixa e preenchia o correspondente
borderô;  que  LARISSA  era  pessoa  da  confiança  de
SEBASTIÃO PEIXOTO;  que  LARISSA prestava  contas  para
SEBASTIÃO,  mas  entregava  o  dinheiro  e  os  borderôs  para
GERALDO; que havia uma sala onde os ingressos e o dinheiro
eram  guardados;  que  nunca  entrou  nessa  sala;  que  não
permitiam a entrada de servidores; que não sabe se existia um
cofre para depósito do dinheiro e do ingresso; que,  quando
havia sobra de ingresso no bloco, ela não era descartada; que
ela  entrava  na  venda  do  dia  seguinte;  que  os  blocos  e  os
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bilhetes tinham numeração sequencial; que a ordem crescente
da  numeração  sequencial  era  respeitada  para  venda;  que
sempre existiu esse borderô; que havia catraca na entrada do
Mutirama, mas ela nem sempre foi usada; que, na gestão de
JAIRO, o bilhete era depositado dentro da urna, sem usar a
praxe de rasgá-lo; que, na gestão de SEBASTIÃO PEIXOTO, o
bilhete era rasgado e depositado dentro da urna; que, além do
ingresso, também era fornecida uma pulseira; que, na gestão
do DÁRIO, seguiu-se o mesmo procedimento do SEBASTIÃO;
que  a  pulseira  não  tinha  numeração;  que,  com a saída  de
SEBASTIÃO,  LARISSA  saiu  da  bilheteria;  que,  com  a
entrada de DÁRIO, a função de confiança de LARISSA foi
assumida  por  DAVI;  que,  a  partir  de  então,  ficaram  a
interroganda, ELOÍSA e LEONARDO no caixa; que conferia o
caixa  e  normalmente  o  entregava  para  DAVI,  porém  sem
fazer o borderô; que não sabe dizer para quem DAVI passava
o dinheiro;  que o fato de a interroganda sair mais cedo do
trabalho faz com que não saiba do fechamento final dos caixas
e do destino do dinheiro e dos borderôs; que não sabe onde os
ingressos  eram  fabricados; que  teve  um  relacionamento
amoroso  com  MAGELA  enquanto  ainda  estava  nos
brinquedos; que o relacionamento foi descoberto pela esposa
de MAGELA e, com isso, romperam a relação; que o final do
relacionamento aconteceu antes da ida da interroganda para a
SETEL; que MAGELA não comentava detalhes da operação
dos  ingressos  com  a  interroganda;  que  não  sabe  nada  a
respeito  do  desvio  investigado;  que,  em  dias  de  sábado  e
domingo,  quando  o  movimento  era  maior,  a  interroganda
entregava seu caixa em média com R$ 17.000,00 (dezessete
mil reais) por dia; que a diferença de um caixa para outro era
em torno de R$ 1.000,00 (um mil reais); que, enquanto esteve
na  secretaria  da  SETEL,  costumava  ver  movimento  de
vereadores  no  local,  não  se  recordando  dos  nomes  no
momento; que,  no tempo em que permaneceu no Mutirama,
não se recorda de ver vereadores no local; que, questionada
sobre os valores mínimos que seu caixa arrecadava em dias de
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sábado e domingo de menor movimento, respondeu que nunca
houve  valor  inferior  a  R$  7.000,00  (sete  mil  reais);  que
conhece  NETO,  sabendo  dizer  que  ele  era  homem  de
segurança do DÁRIO, mas não era servidor do Mutirama; que
dizem  que  NETO  fez  uma  montagem  de  gravação  de
GERALDO MAGELA com a interroganda para chantageá-lo;
que não sabe o nome de NETO; que SOLDADO é funcionário
da  COMURG  encarregado  dos  servidores  da  limpeza  do
parque;  que  SOLDADO  chama-se  CLENILSON;  que
SOLDADO  nunca  teve  acesso  ao  caixa,  mas,  em  dias  de
movimento, ele auxiliava a colocar as pulseiras; que quinta e
sexta-feira  tinha  pouco  movimento,  motivo  pelo  qual  ficava
apenas uma pessoa na bilheteria; que, no caixa, também havia
revezamento de  folga porque o movimento não justificava a
abertura  de  todos  os  caixas;  que,  nos  dias  de  muito
movimento,  eram  feitas  retiradas  parciais  do  dinheiro  do
caixa;  que  GERALDO  MAGELA  ou  DAVI  faziam  essas
retiradas; que colocavam o valor em uma mochila e levavam
para a sala do administrativo, não sabendo a interroganda o
destino  posterior  do  numerário;  que  o  valor  retirado  era
anotado no borderô de cada caixa; que não sabe como era
feito o controle posterior dos borderôs, ou seja, se eles eram
arquivados, passados a limpo, digitados etc.; que o borderô
levava apenas o  número do caixa  e  o nome da pessoa que
estava responsável por aquele caixa; que não era anotado no
borderô  o  nomes  do(s)  bilheteiro(s);  que  não  sabe  dizer  se
LARISSA foi proibida de chegar perto da bilheteria na gestão
de DÁRIO; que DAVI e DÁRIO colocaram um cartaz dizendo
que só era permitida a entrada de pessoal  autorizado; que,
mostrada  aos  áudios  de  ID  1510880,  1507589,  1508374,
confirma  seus  teores;  que  quer  dizer  a  verdade;  que
GERALDO  MAGELA  ajudava  a  interroganda
financeiramente;  que  GERALDO  pagava  R$  250,00
(duzentos e cinquenta reais) por final de semana; que, além
dessa  mesada,  GERALDO  pagava  todas  as  contas  da
interroganda,  aí  incluindo roupas e cartão de  crédito;  que
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essas contas circundavam R$ 2.000,00 (dois  mil  reais)  por
mês; que, em janeiro de 2015, enquanto a interroganda era
secretária  de  SEBASTIÃO  PEIXOTO  na  SETEL,
GERALDO  pagou  um  implante  de  silicone  para  a
interroganda; que a cirurgia custou R$ 9.000,00 (nove mil
reais); que operou com o Dr. MIGUEL RASSI, no hospital
VIVRE; que a interroganda pediu a cirurgia de presente; que
o  pagamento  aconteceu  por  GERALDO  diretamente  no
hospital  VIVRE;  que  GERALDO  comentou  ter  feito  o
pagamento  em  dinheiro,  à  vista;  que  GERALDO  falava
receber R$ 6.000,00 (seis mil reais )por mês como vencimento
no Mutirama; que realmente foi trabalhar no Mutirama por
intermédio de JAIRO; que conheceu GERALDO MAGELA
no  Mutirama;  que  GERALDO  MAGELA  era  chefe  de
gabinete de JAIRO; que GERALDO era casado; que iniciou
um  relacionamento  extraconjugal  com  GERALDO  após
cerca de 01 (um) ano; que a esposa de GERALDO descobriu
o envolvimento dos dois e o relacionamento foi rompido; que
em  razão  dessa  descoberta  é  que  a  interroganda  foi
transferida para SETEL; que, quando retornou da SETEL
para o Mutirama, assumiu o caixa;  que a equipe do caixa e
da  bilheteria  era  formada  por  LEANDRO,  WASHINGTON,
TÂNIA, SOLDADO, ELOÍSA, LARISSA e ÂNGELA; que havia
um revezamento esporádico; que voltou para o Mutirama por
ordem  de  SEBASTIÃO  PEIXOTO;  que  a  esposa  de
GERALDO ficou com muita raiva, chegando a perturbar a
interroganda  constantemente;  que  nunca  rompeu  o
relacionamento  com  GERALDO,  mantendo  encontros
esporádicos mesmo após a descoberta do caso; que, após a
exoneração de GERALDO, em dezembro/2016, ele afastou da
interroganda,  porém  continuaram  a  manter  contato
telefônico, tendo o encontrado apenas uma vez em 2017; que,
com  a  volta  para  o  Mutirama,  no  início  de  2016,  a
interroganda  assumiu  o  caixa;  que,  logo  no  início,
GERALDO  falou  para  a  interroganda  do  esquema  de
retirada de dinheiro do caixa; que GERALDO passava um
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bloco  de  ingresso  extra  para  que  a  interroganda vendesse
sem contabilizar; que esse bloco era de ‘inteiras’ e totalizada
R$ 800,00 (oitocentos reais); que todo sábado e domingo era
passado  esse  bloco  extra;  que,  com  isso,  a  interroganda
retirava R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) por fim de
semana;  que  essas  retiradas  apenas  aconteciam  quando
GERALDO  previamente  autorizava;  que  quase  todos  os
sábados e domingos havia esse procedimento; que até 11h já
havia  feito  a  venda do bloco extra  de  ingressos  e  passava
habitualmente  em mãos  para GERALDO; que  GERALDO
nunca deixava de ir ao Mutirama aos sábados e domingos;
que, algumas vezes, GERALDO passava parte dos R$ 800,00
(oitocentos) reais para a interroganda; que o caixa do meio
vendia mais; que a interroganda ocupava o caixa de número
01; que a retirada feita tinha como parâmetro o movimento
do caixa do meio; que todos da equipe de caixa e bilheteria
sabiam desse esquema; que todos recebiam R$ 100,00 (cem
reais)  por dia,  inclusive LARISSA;  que não tem certeza se
havia retirada de dinheiro dos outros caixas; que GERALDO
não revelava tudo; que acredita que acontecia com os outros
caixas  o  mesmo que  ocorria  com a interroganda;  que,  da
bilheteria  para  cima,  a  interroganda  não  sabe  o  que
acontecia; que  realmente  nunca  ocorreu  de  um  caixa  dar
menos  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  por  dia,  mesmo
descontada  a  venda  de  ingresso  extra;  que  os  blocos  de
ingressos  extra  passados  por  GERALDO  eram  iguais  aos
originais;  que GERALDO mandava fazê-los,  mas sabe em
qual local;  que nunca ouviu falar da gráfica LL; que nunca
esteve  com  GERALDO  em  alguma  gráfica;  que  usava  o
dinheiro desviado para compra de itens supérfluos, tais como
sapatos; que, na gestão de DÁRIO, a interroganda quase não
fez retiradas, pois ele acompanhava pessoalmente os caixas,
evitando  que  a  interroganda  fizesse  um  ‘caixa  3;  que  o
propósito de DÁRIO era centralizar os valores para desvio
somente dele; que MAGELA comentou com a interroganda
que no mês de julho de 2016 DÁRIO desviou em proveito
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próprio  aproximadamente  R$  700.000,00  (setecentos  mil
reais)  dos  caixas  do  Mutirama;  que  DÁRIO comprou  um
FUZION  com  parte  desse  dinheiro,  embora  dirigisse  um
Corolla de ano mais antigo para não despertar atenção; que,
na  eleição  de  2016,  DÁRIO  exigiu  que  os  servidores  do
Mutirama apoiassem a candidatura de ZANDER a vereador;
que  ZANDER  frequentava  o  Mutirama  diariamente,  no
horário  de  funcionamento;  que  MAGELA contou  para  a
interroganda que ZANDER propôs para MAGELA mantê-lo
na diretoria financeira do Mutirama na gestão de 2017 em
troca  de  um  repasse  de  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais)
mensalmente;  que  MAGELA disse  que  era  muito  dinheiro
para mexer por mês e não aceitou; que o cargo de diretor
financeiro  não  foi  preenchido  na  atual  gestão;  que  tinha
tratamento privilegiado por parte de MAGELA; que não tinha
amizade com os servidores do caixa e da bilheteria,  porque
havia inveja da relação da interroganda com MAGELA; que
MAGELA já  comentou com a interroganda que  LARISSA
também desviava dinheiro do caixa, chegando a retirar R$
6.000,00 (seis  mil  reais)  em um único dia; que,  da equipe
anterior,  apenas  LARISSA  continua  na  atual  gestão  do
prefeito  IRIS;  que  LARISSA  é  muito  inteligente;  que
MAGELA comentou com a interroganda que DÁRIO fazia
retiradas do caixa. Que um dia, enquanto GERALDO estava
viajando, LARISSA abordou a interroganda e disse que se
SEBASTIÃO PEIXOTO perguntasse quanto a interroganda
arrecadou no seu caixa, não era para comentar nada. Que a
interroganda imediatamente pensou que havia algo errado e
já suspeitou que ela iria retirar algo do caixa. Acredita que
no mesmo dia, GERALDO comentou com a interroganda que
deu  falta  de  R$  6.000,00  (seis  mil  reais)  do  caixa  e  a
interroganda  imediatamente  ligou  um  fato  ao  outro.  Que
LARISSA é muito próxima de GERALDO, que estão juntos
quase todos os finais de semana. Que LARISSA não gosta da
interroganda  porque  ela  se  tornou  amiga  da  esposa  de
GERALDO (Beatriz) e, por isso, não concordava com o caso
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extraconjugal  entre  GERALDO  e  a  interroganda.  Que  a
esposa  de  GERALDO  tem  problemas  de  depressão  e  já
ameaçou a declarante com faca. Sabe dizer que a esposa de
GERALDO ‘tem costas quentes’ e tem muita proximidade com
Jovair Arantes. Que LARISSA, mesmo depois de ter saído da
bilheteria,  continuava  colocando  gente  para  dentro  do
Mutirama de graça. Que ZANDER costumava levar muitas
pessoas para frequentar o Parque sem pagar ingresso. Que
às vezes ZANDER mandava ofício discriminando o nome das
pessoas  que  iriam,  mas  às  vezes  levava  sem  ofício.  Que
ZANDER já levou os visitantes pessoalmente, mas também o
fazia  através  de  interposta  pessoa,  qual  seja,  Basileu
Magnólio,  que  chegou  a  ocupar  o  cargo  de  GERALDO
MAGELA por pouco tempo. Que Basileu levava as pessoas
em troca de voto para ZANDER. Que Basileu já chegou a
levar quase o setor inteiro onde morava (Setor Curitiba). Que
DÁRIO  obrigava  os  funcionários  do  Parque  Mutirama  a
colocar  adesivo  do  ZANDER.  Que  quem  não  colocava
adesivo tinha que estacionar do lado de fora. Que, inclusive,
DÁRIO mandava tirar carro que estava estacionado dentro
do Parque se estava sem adesivo. Que DÁRIO atrapalhava o
trabalho  da  interroganda. Que  Keber  (de  apelido  “Nô”)
pegou uma quantidade de ingressos de GERALDO (do caixa
2) e  pediu para a interroganda vender.  Que a interroganda
aceitou e vendeu, pelo que recebeu de Nô R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais), mas depois ficou com a consciência pesada e
relatou o fato para GERALDO, bem como devolveu o dinheiro.
Que o  funcionário  Neto  (cujo  nome não recorda,  mas  sabe
dizer que é um careca) desejava ficar no posto da interroganda
na bilheteria.  Que Neto disse para alguns amigos (Soldado,
Washington e Léo) e estes disseram a interroganda que tinha
sido  feita  uma  filmagem  dos  funcionários  da  bilheteria
desviando o dinheiro e que encaminharia essa filmagem para
o Ministério Público. Sabe que essa filmagem foi encaminhada
para  o  chefe  de  gabinete  do  Prefeito  Iris.  Que  GERALDO
MAGELA,  de  regra,  preenchia os borderôs de  prestação de
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contas.  Às  vezes,  na  falta  de  GERALDO,  LARISSA  que
preenchia  os  borderôs,  mesmo  antes  de  ocupar  o  cargo  na
tesouraria. Que GERALDO nunca deixava ninguém ter acesso
à prestação de contas.  Que GERALDO repassava uma parte
do dinheiro desviado para DÁRIO, mas não sabe dizer em
que proporção. Afirma que num dia bom, com arrecadação
em torno de R$ 60.000,00 (sessenta mil), GERALDO prestava
contas de algo em torno de R$ 18.000,00 (dezoito mil).  Que
DÁRIO  comentou  GERALDO  (e  este  comentou  com  a
interroganda)  que  estava  preocupado  sobre  o  que  o
Ministério Público pensaria se comparasse a arrecadação da
sua gestão com a arrecadação do próximo presidente. Neste
momento,  a  interroganda  mostrou  quatro  fotos  em  seu
celular em que aparece DÁRIO adentrando o caixa 1, onde
ficava a interroganda. Que resolveu tirar a foto porque não
aguentava  mais  a  pressão  que  sofria  de  DÁRIO.  Que
inclusive mostrou as fotos para GERALDO MAGELA (que em
determinada época também não aguentava mais) e este disse
para a interroganda guardar a foto porque poderia servir no
futuro,  inclusive  para  denunciar  o  esquema  ao  Ministério
Público. Que desconfia que há um esquema muito forte entre
LARISSA,  TÂNIA,  LEANDRO  e  Soldado.  Que  LARISSA
colocou apenas pessoas de sua confiança na bilheteria: Allen
Thalita e Naiara Leite (que trabalhavam no setor de compras),
Marcelo e os próprios LEANDRO e TÂNIA. Que Naiara Leite
era comissionada e foi exonerada junto com a interroganda;
que se retornou para o Mutirama, é porque LARISSA deve ter
conseguido algum contrato para ela. Reafirma que LARISSA
só  colocou  pessoas  de  sua  confiança  no  Mutirama. Que
WELINGTON PEIXOTO indicou Adilson para ocupar o setor
operacional  dos  brinquedos  do  Mutirama.  Que  Adilson
trabalhou na campanha de WELINGTON PEIXOTO. Que em
determinado dia,  Adilson se  desentendeu com Soldado,  pelo
que Adilson foi até Alexandre, acompanhado de WELINGTON
PEIXOTO, ocasião em que contaram que continuava havendo
esquema de desvio do valor dos ingressos. Que essa conversa
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ocorreu há mais ou menos vinte dias. Que LARISSA é muito
amiga do Fernando Magalhães, sobrinho de Alexandre. Que
Fernando  era  Diretor  de  Turismo  na  AGETUL  quando  o
presidente era SEBASTIÃO PEIXOTO.  Que foi Fernando que
indicou LARISSA para que trabalhasse mais próxima de seu
tio.  Que  a  interroganda  costumava  depositar  o  dinheiro
desviado (os R$ 800,00 pagos por GERALDO MAGELA) em
sua conta no Banco do Brasil, agência 1610-1 (Av. Goiás),
conta  poupança  56907-0.  Que  esses  depósitos  eram
identificados em nome da própria interroganda. Sabe dizer
que  GERALDO  gastava  muito  dinheiro  também  com  a
esposa.  Que gostavam de ir à praia.  Que foram três vezes
para a praia num período de um ano e meio (Maceió, Bahia e
outra que não recorda). Acredita que a maioria do dinheiro
desviado não era gasto por GERALDO consigo mesmo, mas
ia parar nas mãos de DÁRIO. Que DÁRIO comprou um Ford
Fusion top de linha, novo, com dinheiro em espécie, fato este
que foi  dito à interroganda por GERALDO.  Que um pouco
antes de julho de 2016 (período de alta arrecadação), DÁRIO
se reuniu com GERALDO e pediu em torno de R$ 700.000,00
(setecentos mil reais), ocasião em que GERALDO pediu sua
fatia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mas este depois
não recebeu nada. Que inclusive esse ‘calote’ de DÁRIO em
GERALDO foi motivo de discussão entre a interroganda e
GERALDO. Que DÁRIO tinha intensão de fazer caixa para
se  candidatar  ao  cargo  de  Deputado  Federal  em  2018.
Questionada a respeito dos permissionários, disse que ‘é uma
máfia’. Que um deles é da LARISSA, dado por SEBASTIÃO
PEIXOTO. Que GERALDO MAGELA alertou para que não
colocasse o quiosque no nome de LARISSA, por ser efetiva do
Mutirama. Que esse quiosque deve ter um ano e meio e está
avaliado  em  R$  40.000,00  (quarenta  mil  reais).  Que  quem
trabalha lá são as irmãs de LARISSA (Priscila e Lorrayne).
Sobre  o  estacionamento,  diz  que  também  há  diversos
problemas.  Que  quem  cuida  de  lá  é  Willian,  namorado  de
Lucileide,  que  inclusive  anda armado e  é  perigoso.  Que  as
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pessoas que não pagam costumam ser achacadas por Willian;
que gostaria de acrescentar que, em relação à proposta de
ZANDER  para  GERALDO  MAGELA  de  pagamento  de
mesada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), diante da recusa de
GERALDO, ZANDER passou a constrangê-lo politicamente,
tirando-o  da  vida  pública;  que  GERALDO  também  tinha
receio de ser vítima de algo grave contra a sua pessoa por
parte  de  ZANDER;  que,  ao  que  sabe,  ZANDER  tem
passagem  policial;  que,  em  decorrência  disso,  GERALDO
afastou-se  do  MUTIRAMA,  ocasião  em  que  ZANDER
indicou  a  pessoa  de  BASILEU para  ocupar  o  cargo;  que
BASILEU ficou na diretoria por poucos meses, acreditando
que  entre  janeiro  e  fevereiro  de  2017;  que  se  coloca  à
disposição para qualquer esclarecimento complementar; que
se compromete a informar qualquer mudança de endereço e a
noticiar assim que providenciar um novo número de telefone”.
(interrogatório  extrajudicial  da  acusada  FABIANA
NARIKAWA ASSUNÇÃO, transcrito às fls. 272/279).

LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA: “Que é funcionária
efetiva da AGETUL desde 2008, lotada no cargo de gerência
de  apoio  administrativo.  Que  hoje  trabalha  na  tesouraria
processual do Mutirama e é responsável pela bilheteria desde
que Alexandre assumiu a gestão, em 13 de janeiro de 2017.
Antes  disso,  trabalhava  na  parte  de  processos  de  execução
financeira. Chegava o processo certificado pela controladoria
para que a declarante procedesse à execução financeira. Que
Alexandre pediu para a declarante ficar por conta da abertura
e  fechamento  dos  caixas.  Que  a  rotina  é  a  contagem  e  a
discriminação dos ingressos que estão no cofre, cuja chave só
a declarante que tem acesso. Que a declarante leva a chave
consigo.  Que  nunca  houve  nenhum  fato  que  fizesse  a
declarante  desconfiar  de  que  alguém  tivesse  cópia  dessa
chave.  Que  antes  de  Alexandre  assumir,  o  cofre  ficava  em
outra sala, o que foi mudado depois. Que só a declarante tem
a chave da sala onde fica o cofre. Que hoje há uns vinte mil de



102

Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e

de Lavagem de Capitais

ingressos  'de  inteira'  e  uns  trinta  mil  'de  meia'.  Que  os
ingressos  são  numerados  de  acordo  com  o  processo  de
licitação que já foi feito. Que a declarante calcula de acordo
com a média de ingressos que costumam ser vendidos.  Que
essa  estimativa  consta  de  um  borderô  com  a  numeração
respectiva. Que isso é escrito à mão pela própria declarante
com  a  data.  a  quantidade  de  ingressos  que  desceram,  a
quantidade  que  foram  estornados  ou  que  precisaram  ser
reforçados e o valor correspondente. Que os ingressos são de
via única, não possuem canhoto. Que quinta e sexta (quando
assim  funcionava)ficava  um  bilheteiro  e  sábado  e  domingo
ficavam dois.  Que  o acerto  da declarante  era  feito  caixa  a
caixa.  Que no borderô consta essa especificação por caixa,
mas  não  se  menciona  o  nome  do  bilheteiro.  Que  fazem
'sangrias  ',  ou  seja,  que  vão  subindo  como  dinheiro  aos
poucos, para não fazer esse transporte tudo de uma vez. Que
os  borderôs  ficam  arquivados.  Que  ao  final,  o  valor  dos
ingressos  vai  para  o  cofre.  Que  o  dinheiro  costuma  ser
depositado  em dias  alternados,  mas  no  começo  da  semana
seguinte. Que a propria declarante que transporta o dinheiro
para o banco. Que às vezes vai sozinha e em outras vai na
companhia  de  algum  colega. Que  paralelamente  a  essa
função,  também  continua  trabalhando  na  parte  processual.
Que as pessoas que trabalhavam no caixa desde que começou
a trabalhar no Mutirama até antes da entrada de Alexandre
eram sempre  as mesmas:  Washington (moreno,  cavanhaque,
acima do peso, cerca de trinta anos. baixa estatura); Leonardo
(olho claro, cabelo claro, pele branca, magro, por volta de uns
trinta  anos):  Fabiana (japonesa,  cabelo  preto,  pele  branca,
baixa, média de trinta e cinco anos); 'Soldado' (moreno, mais
magro, porte mediano, cujo nome não sabe dizer, encarregado
da COMURG que  às  vezes  ajudava  na  catraca)  e  Leandro
(alto. branco, forte, por volta de trinta e cinco anos. também
encarregado da COMURG e que ajudava esporadicamente na
catraca).  Iodos  saíram  com  a  entrada  de  Alexandre.
Eventualmente, outras pessoas auxiliavam na catraca, mas via
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de regra eram esses os responsáveis. Esclarece que Soldado e
o  Leandro  ficavam  na  catraca.  conferindo  bilhete  e
rasgando; os outros ficavam no caixa. Que em lodo o tempo
que trabalhou, quem fazia o trabalho que hoje a declarante
faz(abertura e fechamento de caixa) era Geraldo Magela. Que
embora nunca tenha visto o esquema em operação, Fabiana
conversou com a declarante e, já fora da bilheteria, confessou
que 'o pessoal da diretoria' (diretor Davi e presidente Dário)
disseram  que  não  era  para  a  declarante  chegar  perto  da
bilheteria.  Que inclusive botaram um cartaz dizendo que só
era  permitida  a  entrada  de  pessoal  autorizado. Que  no
período  em  que  trabalhou,  ouviu  boatos  de  que  havia
esquema  para  desvio  do  dinheiro  do  ingresso,  mas  não
especificavam como o esquema era feito. Que os dados sobre
a  venda  dos  ingressos  nunca  eram  divulgados.  Que  os
funcionários  e  os  permissionários  citavam  o  nome  de
Geraldo  Magela  como  o  responsável  pelo  esquema.  Que
todos  sabiam  que  Geraldo  Magela  tinha  relacionamento
amoroso com Fabiana. Que percebeu aumento significativo
na renda do Mutirama a partir da entrada de Alexandre. Que
acredita ter duplicado a renda, mesmo que os melhores meses
ainda não tenham passado.  Que a arrecadação do mês de
julho é suficiente para o parque se manter o ano inteiro. Que
a declarante chegou a comentar com Alexandre, assim que
ele assumiu, que havia um esquema, mas não soube explicar
qual.  Que  Geraldo  Magela.  quando  fez  o  processo  de
transição,  comentou  com  Alexandre  (na  presença  da
declarante)  que  havia  um  furo  no  caixa'  em  razão  do
financiamento  de  campanhas  eleitorais. Que  deveriam
falsificar e recolocar os ingressos que estavam faltando para
seguir  a  seqüência  da numeração.  Que o  próprio  Geraldo
falou  para  a  declarante  que  repassava,  sob  pressão  de
vereadores  e  do  presidente  da  época  (Dário).  O  dinheiro
desviado dos ingressos para financiar campanhas eleitorais.
Que  Dário  que  autorizava  o  repasse  do  dinheiro  desviado
para  um  ou  para  outro  vereador.  Que  o  vereador  mais
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próximo  do  Mutirama  era  Zander.  Que  Zander  era  o
candidato  de  Dário. Que  no  pátio  sempre  havia  carros
plotados  com propaganda de Zander.  Que já  viu também o
vereador  Vinícius  Siqueira  na  recepção  do  gabinete  do
presidente  Dário.  Que  Geraldo  não  comentou  quantos
ingressos  faltavam,  mas  que  falou  expressamente  que
'costumavam  fazer  assim  '.  ou  seja,  que  costumavam
imprimir os ingressos faltantes na gráfica e recolocavam na
bilheteria. Que  Geraldo  não  comentou  o  porquê  e  nem  o
tamanho desse furo. Que a declarante não procurou saber de
quanto seria, muito embora admita que essa era sua função.
Que foi Geraldo quem propôs para que Alexandre seguisse o
que era feito antes. Que Alexandre concordou, mas apenas
para ver como o esquema era feito. Que Geraldo, inclusive,
mesmo  já  exonerado,  se  propôs  a  pessoalmente  mandar
imprimir os ingressos, com o que concordou Alexandre. Que
Geraldo não era amigo íntimo nem da declarante.  nem de
Alexandre, mas não pediu sigilo sobre a sugestão para tapar
o furo. Que três dias depois dessa conversa, Geraldo ligou
para a declarante e disse que estava com os ingressos. Que a
declarante foi buscar os ingressos num bar perto da casa de
Geraldo. Que Geraldo estava com sua esposa, mas que esta
não  presenciou  a  entrega,  pois  já  estava  no  bar.  Que  a
declarante foi em seu carro, um Ford Ka vermelho. Esclarece
que nunca mais Geraldo ligou para tratar do assunto. Que não
se preocupou em fazer uma auditoria para confirmar se  os
ingressos entregues por Geraldo eram suficientes para cobrir
o  rombo.  Perguntada  a  respeito,  diz  que  já  conversou  ao
telefone outras vezes com Geraldo (sempre por menos de um
minuto) e sentou com ele algumas vezes para tomar cerveja.
Que saíram para tomar cerveja mais de dez vezes, mas nunca
os dois a sós. Que foi ao aniversário de Geraldo na casa deste.
Que Geraldo já  foi  duas vezes na casa da declarante.  Que
Geraldo  já  presenteou  a  declarante  em  datas  festivas  com
blusas,  brincos  etc.  Que  nunca  teve  contato  com  nenhuma
pessoa que tenha sido mandada por Geraldo para tratar de
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algum assunto do Mutirama. Que conhece Sebastião Peixoto e
teve apenas relação de trabalho com ele. Que não conhece e
nem nunca foi procurada por Fábio Salazar. Que Geraldo não
propôs à declarante a manutenção do esquema de desvio do
dinheiro dos ingressos. Que Geraldo nunca lhe fez nenhuma
proposta  escusa.  Que  quem  assina  e  carimba  os  ingressos
desde que Alexandre assumiu é a declarante e Carlos Magno.
Que depois que Alexandre adotou medidas para contornar o
esquema, os antigos bilheteiros mudaram o comportamento em
relação à declarante  (por terem saído da função),  inclusive
proferindo xingamentos. Que Zander nunca conversou com a
declarante.  Que  Geraldo  era  o  responsável  por  levar  o
dinheiro para o banco, assim como hoje faz a declarante. Que
possui os comprovantes de depósitos arquivados desde 2014 e
nesse momento se compromete a trazer cópias no prazo de
cinco dias úteis ao GAECO, bem como dos borderôs e, ainda,
os  cerca  de  duzentos  a  trezentos  ingressos  falsificados
encontrados no final de semana dos dias 08 e 09 de abril.
Que nesse final de semana, os caixas eram Tânia e Luís; o
catraca  era  Leandro  e.  ainda,  foi  solicitado  à  funcionária
Naiara que auxiliasse na catraca. A declarante acredita que
não há como o esquema ter funcionado sem a participação
de Tânia e Leandro. Que Leandro ficava na catraca desde os
tempos de Geraldo Magela, então teria plenas condições de
diferenciar um ingresso falso de um verdadeiro, assim como
Tânia.  Esclarece  que  Luís  não  é  próximo  de  Tânia  (como
Leandro é dela) e nem tem tanto conhecimento sobre a venda
na catraca. pois estava apenas 'quebrando um galho '.  Que
Tânia e Leandro são amigos. Que Tânia não linha relação de
proximidade com Geraldo. Mas Leandro sim.  Que não sabe
dizer o sobrenome de Leandro, mas sabe dizer que o telefone
dele  é  (62)  99409.6800.  Que  nem  a  declarante  e  nem
Alexandre  falaram  para  Tânia  ou  Leandro  de  que  foram
detectados  ingressos  falsos.  Que  Alexandre  orientou  a
declarante a não fazer nada a respeito esperando para ver se
aconteceria novamente. Que o desfalque constatado nesse dia
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foi  de  RS  7.000,00.  Esclarece  que  costumam  incinerar  os
ingressos que ficam dentro da urna. Que ficou sabendo que foi
o vereador Wellington Peixoto que comentou com Alexandre
que  o  esquema  de  desvio  de  ingressos  continuaria.  Que  a
declarante não tem contato com o vereador Wellington. Não
sabe dizer se Geraldo está trabalhando em outro lugar. Que a
última vez em que viu Geraldo foi no final do mês passado, em
Cotia/GO. Que uma amiga em comum que também trabalha
no parque (Lucileide, auxiliar do contador) convidou tanto a
declarante  quanto  Geraldo  (e  as  respectivas  famílias)  para
passar um final de semana. Que Stanley é gerente de recursos
humanos  no  Mutirama.  Que  Alexandre  não  sabe  da
proximidade  entre  a  declarante  e  Geraldo.  Que  na  conta
bancária  da  declarante  não  há  depósitos  em  espécie  de
pessoas não identificadas. Que nunca fez nenhuma transação
bancária com as pessoas mencionadas acima. Sabe dizer que
as catracas do Zoológico foram desligadas de propósito, mas
não  sabe  dizer  a  mando  de  quem”. (INTERROGATÓRIO
EXTRAJUDICIAL DA ACUSADA  LARISSA CARNEIRO
DE OLIVEIRA, TRANSCRITO ÀS FLS. 106/109 – vol. I do
PIC  nº  02/2017).  Reproduzido  o  áudio  da  conversa
interceptada  em  14/02/2017  às  09h19min30seg,  afirma  que
reconhece apenas a voz de Nô, funcionário do Mutirama cujo
nome não recorda.  Não sabe  dizer  de  quem é  a  outra  voz.
Sobre a passagem em que Nô afirma que foi ao Mutirama para
‘pegar  o  dinheiro  do  troco  com LARISSA”,  afirma  que  Nô
ficava  por  conta  de  arrumar  dinheiro  trocado  para  o
Mutirama. Que Nô conseguia troco em posto de gasolina, em
distribuidora de bebida na Av. Independência etc. Que Nô fez
isso poucas vezes; que hoje fazem isso no Banco do Brasil e na
Caixa  Econômica  Federal.  Sobre  o  episódio  em  que
GERALDO  MAGELA entregou  maços  de  ingressos  e  um
recibo  da  L.  L.  GRÁFICA para  a  declarante  esclarece  o
seguinte: que não se recorda com exatidão do dia da semana
em que foi entregue, mas acredita ter sido numa quinta-feira.
Que o encontro se deu por volta das 18h, após a declarante



107

Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e

de Lavagem de Capitais

ter  saído  do  Mutirama.  Que  quando  ainda  estava  no
Mutirama,  por  volta  das  16h,  GERALDO  ligou  para  a
declarante  e  disse  que  os  ingressos  estava  prontos  e
perguntou se a declarante poderia buscar com ele. Que nessa
ligação,  GERALDO disse para a declarante ir  à sua casa.
Que a  declarante  chegou na casa  de  GERALDO,  onde  se
encontrava a esposa dele (de nome Beatriz) e lá decidiram ir
a um bar. Que GERALDO disse que os ingressos estavam no
porta-malas. Que só fizeram a troca para o porta-malas da
declarante quando já estavam na frente do bar. Não sabe o
nome  do  bar,  mas  sabe  dizer  que  a  fachada  é  amarela  e
vermelha.  Não  sabe  dizer  em que  rua,  mas  fica  no  Jardim
Guanabara, uma rua abaixo da avenida principal cujo nome
não  recorda.  Que  após  a  troca,  a  declarante  se  juntou  a
GERALDO  e  sua  esposa  no  bar  e  lá  ficaram  por
aproximadamente  duas  horas. Que levou os  ingressos  para
sua  casa  e  no  dia  seguinte  o  advogado  ora  presente,  Dr.
Carlos Magno, passou na sua casa e recolheu o material a
pedido do presidente da AGETUL Alexandre de Magalhães.
Que junto dos ingressos havia um recibo da L. L. GRÁFICA no
valor, salvo engano, de R$ 1.530,00. Que GERALDO disse à
declarante que eles deveriam pagar esse valor, e não apenas
utilizar  o  recibo  na  prestação  de  contas.  Que  na  mesma
semana, acredita, GERALDO compareceu ao Mutirama para
fazer o acerto de caixa, ocasião em que a declarante repassou
o valor em mãos para GERALDO a abateu do caixa sob a
rubrica de ‘gráfica’. Que o presidente Alexandre sabia de toda
logística para fazer esse abatimento no caixa. Que GERALDO
nunca mais ligou para a declarante para tratar desse assunto,
embora tenham se falado ao telefone sobre outras questões.
Que já foram juntos tomar cerveja algumas vezes depois desse
episódio. Que ainda não comentou com Alexandre sobre sua
relação  de  proximidade  com  GERALDO.  Que  nunca  ouviu
falar  de  Revalino.  Que  GERALDO nunca  comentou  com a
declarante sobre ser investigado pelo Ministério Público. Que
nenhuma outra pessoa perguntou para a declarante a respeito
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da investigação.  (…)  Questionada a  respeito  da notificação
reproduzida acima (fl.  10 do PIC),  diz que é mentira o que
Basileu escreveu sobre ela ter sido indicada por GERALDO
MAGELA. Explica que Basileu tinha interesse em continuar no
cargo  que  antes  era  ocupado  por  GERALDO  MAGELA
(Diretoria  Administrativa  e  Financeira).  Acredita  que  é  por
causa das funções dessa diretoria, que é basicamente cuidar
das  bilheterias.  Supõe  que  Basileu  queria  continuar  o
esquema  que  antes  era  comandado  por  GERALDO
MAGELA.  Esclarece  que  Basileu  era  Diretor  de  Lazer  da
AGETUL e ficava nas dependências do Mutirama, mas não
exercia nenhuma função no Parque. Não sabe dizer quem
indicou Basileu para ocupar esse cargo de Diretor de Lazer.
(…)  Mostrada  a  imagem do borderô  de  15/01  (reproduzida
acima, que se encontra na mídia da fl. 38 do PIC), diz que esse
borderô  foi  preenchido por  GERALDO MAGELA.  Que esta
não é sua letra. Explica que mesmo já tendo sido exonerado,
GERALDO MAGELA continuou trabalhando no primeiro final
de  semana  sob  a  gestão  de  Alexandre.  Que  GERALDO
MAGELA  trabalhou  de  graça,  não  houve  contrapartida
financeira. No mais, explica que a arrecadação do Mutirama
costumava girar em torno de R$ 20.000,00 a R$ 30.000,00 em
dias bons, mas fora do período de julho. Que no final do ano
passado, encontrou com GERALDO MAGELA nos corredores
do Mutirama, ocasião em que perguntou ‘e aí? como está?’,
ao que ele respondeu que estava ‘na pressão’. Que gostaria de
retificar o teor do seu depoimento de 19 de abril, pois a parte
que diz que GERALDO sofria pressão dos vereadores e de
DÁRIO  foi  suposição  da  declarante,  não  foi  dito  por
GERALDO. Que ninguém orientou a declarante sobre como
depor sobre este assunto. Que também é mera suposição da
declarante a alegação de que DÁRIO que ditava para qual
vereador  o  dinheiro  seria  distribuído.  Que  imaginou  isso
porque DÁRIO era o ordenador de despesa. Confirma que o
vereador ZANDER era muito próximo da administração do
Mutirama e que havia vários carros com sua propaganda no
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pátio do parque. Confirma que viu algumas vezes o vereador
VINICIUS  CIRQUEIRA  na  recepção  do  Parque  Mutirama.
Que  foi  o  vereador  WELINGTON  PEIXOTO  que  foi  ao
Parque  falar  para  Alexandre  que  o  esquema  continuaria.
Que  não  sabe  dizer  que  foi  indicação  do  ZANDER  para
trabalhar no Mutirama. Reproduzido o áudio interceptado do
dia  15/02/2017  às  16h02min31seg,  diz  não  sabe  do  que  se
trata. Que nenhum Fábio procurou pela declarante. Que não
saber de que projeto estão falando, de que supostamente teria
conhecimento. Que sabe dizer que LEANDRO não fica mais na
bilheteria.  Que  passou  os  borderôs  de  2017  a  limpo  no
computador  porque  estavam  rasurados. Que  o  funcionário
Rogério  comentou  com  a  funcionária  Naiara  do  setor  de
compras e este comentou com a declarante que ‘esse povo ia
cair’. Que por ‘esse povo’ estavam se referindo a Alexandre,
mas não sabe dizer o porquê. Que não tem conhecimento da
origem desse  boato.  Que não sabe dizer por que Alexandre
falou que a declarante teria dito que a origem seria o pessoal
de  SEBASTIÃO  PEIXOTO.  Que  a  última  vez  que  viu
GERALDO MAGELA pessoalmente foi em Cotia/GO, no final
de  março  de  2017,  na  casa  de  Willian,  namorado  da
funcionária Lucileide. Confrontada com as provas obtidas no
celular apreendido em poder de GERALDO MAGELA, retifica
a resposta anterior e diz que encontrou com ele também no
aniversário de Júnior, no mês passado. Que ninguém mais tem
acesso ao WhatsApp do seu celular. Que não manteve contato
com  GERALDO  MAGELA,  nem  mesmo  por  WhatsApp.
Conversada a respeito das conversas encontradas no celular
de GERALDO MAGELA, explica que não entende conversa de
WhatsApp  como  ‘contato’.  Que  ele  fazia  perguntas  banais.
Sobre a conversa em que GERALDO diz que só fala com a
declarante  porque  tem confiança  nela,  admite  que  possuem
uma relação de confiança um no outro. Que não mostrou essa
conversa  para  Alexandre.  Não  sabe  por  que  GERALDO
continua  tratando  dos  assuntos  do  Parque  mesmo  após
quatro meses de sua saída do Mutirama, não soube explicar.



110

Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e

de Lavagem de Capitais

Que  os  ‘três  vereadores’  mencionados  na  conversa  com
GERALDO MAGELA são Jair Diamantino, Cleiber Moraes e
Anderson Sales. Mostrada a conversa de ‘Thiago da Larissa’
no WhatsApp de GERALDO MAGELA, confirma que se trata
do Thiago que mora com a declarante. Confirma que, de fato,
fez arroz com camarão para receber GERALDO MAGELA em
sua casa, conforme o áudio do dia 07 de abril. Que a foto do
dia 01/04/17, às 09:55, mostra GERALDO MAGELA, Thiago e
Willian (dono da casa). Que não é verdade que recebia R$
100,00  por  dia  de  GERALDO  MAGELA e  nem  sabe  de
ninguém que recebia.  Que nunca tirou R$ 6.000,00 (seis mil
reais) do caixa do Mutirama. Que não sabe dizer se FABIANA
recebia R$ 250,00 por dia de GERALDO MAGELA. Que não
sabe dizer nada sobre ZANDER pagar a GERALDO MAGELA
uma quantia fixa por mês para viabilizar o esquema. Passada
a  palavra  ao  advogado  como  forma  de  contraditório
antecipado,  perguntou  (1)  os  encontros  sociais  com
GERALDO  MAGELA  eram  para  tratar  de  assuntos  do
Mutirama ou de assuntos pessoais? LARISSA respondeu:  se
tratava de assuntos pessoais; que a maioria dos encontros era
arquitetada por Bia (esposa de GERALDO), porque esta tinha
ciúmes da FABIANA e desconfiava do caso extraconjugal e, ao
fazer  os  encontros,  perguntava  à  declarante  e  aos  demais
sobre o que eles sabiam a respeito. (2) outras pessoas além de
GERALDO  MAGELA  ligam  para  a  declarante  para  saber
sobre contratações no Parque? LARRISA respondeu: sim, ex-
funcionários cujo nome não recorda ligam e mantém contato
com a  declarante  para  saber  a  respeito  das  contratações”.
(interrogatório  extrajudicial  da  acusada  LARISSA
CARNEIRO  DE  OLIVEIRA,  transcrito  às  fls.  254/258);
“Que  o  Dr.  Adélio  Braz  de  Paula,  que  advogava  para  a
declarante  nesta  investigação,  foi  indicação  de  uma  amiga
pessoal de nome Olga. Já em relação ao advogado WESLEY
CÉSAR TOFOLI CARDOSO (procuração à fl.  502),  explica
que ele compareceu três vezes na CPP: a primeira vez foi no
dia em que foi presa temporariamente, na sexta-feira, dia 26
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de maio, à noite, ocasião em que o advogado não conseguiu
entrar;  a  segunda  vez  foi  no  sábado,  dia  27  de  maio,
oportunidade  em  que  pressionou  a  declarante  para  que
assinasse  a  procuração,  pois  estava  lá  a  mando  de
SEBASTIÃO PEIXOTO e que não era para a declarante falar
nada; e  a  terceira  foi  na segunda-feira seguinte,  dia 29 de
maio,  um  pouco  antes  de  a  declarante  ser  trazida  ao
Ministério  Público  para  ser  ouvida.  Que  a  advogada  de
TÂNIA (cujo nome não recorda) também não havia conseguido
entrar e encontrou com Dr. WESLEY do lado de fora da CPP.
Que este comentou com a advogada de que seria procurador
de  TÂNIA,  de  LARISSA e  de  SOLDADO.  Que  a  advogada
objetou  que  teria  sido  contratada  pela  família,  ao  que  o
advogado respondeu que estava lá a mando de SEBASTIÃO
PEIXOTO para cuidar dos interesses de LARISSA, TÂNIA e
SOLDADO. Que ficou sabendo dessa história porque no dia
seguinte (sábado), a advogada de TÂNIA conseguiu entrar na
CPP  e  conversou  tanto  com  sua  cliente  quanto  com  a
declarante.  Que nesse sábado, a advogada comentou com a
declarante  que o que Dr.  WESLEY queria,  em verdade,  era
dinheiro. Ainda, que por ocasião de sua oitiva após a prisão
temporária  (na  segunda-feira,  dia  29/05),  essa  advogada
comentou com a declarante que Dr. WESLEY a procurou para
propor  um  acordo,  de  modo  que  advogassem  em  parceria
nesta  investigação.  Nessa  mesma  oportunidade,  enquanto  a
declarante  estava  sentada  ao  lado  de  seu  advogado
aguardando para ser ouvida, Dr. WESLEY se agachou à sua
frente e começou a orientá-la,  dizendo que era momento de
ficar calada, que já havia falado demais. Que Dr. Adélio disse
para que ele se acalmasse, pois ela já estava representada e
ainda perguntou se a declarante queria destituí-lo e nomear
Dr. WESLEY como seu advogado, ao que a declarante disse
que não. Ato contínuo, Dr. WESLEY passou a gritar e discutir
com Dr. Adélio,  que dizia de volta ‘me respeita!’,  o que foi
presenciado,  além  da  declarante,  por  TÂNIA,  pelas  duas
advogadas que a acompanhavam e pelos agentes da escolta.
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Que  Dr.  WESLEY  saiu  dizendo  que  iria  ligar  para  ‘seus
superiores’ e, passado algum tempo, retornou gritando que ‘a
aula tinha sido de graça; na próxima teriam que pagar’. Que
dr.  WESLEY  pressionava  a  declarante  dizendo  que  era
sobrinho de ministro do STF e que advogava para a família
PEIXOTO. Que Dr. Adélio não manteve contato depois de sua
oitiva na segunda-feira (dia 29/05).  Que o Dr. Rogério,  que
ora a acompanha, foi levado à CPP na quarta-feira por sua
irmã Priscila. Que sua irmã pediu que deixasse ele assumir o
caso, pois nele depositava confiança pelos laços familiares que
existem. Que Priscila é casada com Leandro Ataíde da Silva e
este é primo da esposa do Dr. Rogério, de nome Suely. Que
outorgou  procuração  ao  Dr.  Rogério  e  revogou  as  duas
anteriores (do Dr. Adélio e do Dr. WESLEY). Que a declarante
comentou com Dr. Rogério que possuía um HD externo com
informações que poderiam servir à investigação e que dizem
respeito  à  gestão  atual,  mais  especificamente  contabilidade
paralela à oficial.  Que este HD externo estava na bolsa da
declarante  no  dia  da deflagração da operação  (dia  23/05),
mas  que  a  bolsa  não  foi  revistada  durante  a  busca  e
apreensão. Que no dia seguinte à sua condução coercitiva, no
feriado de 24/05, foi  orientada a guardar o HD externo em
local seguro, pelo que no mesmo dia entregou para sua amiga
Sabrina. Que por ocasião da visita de Dr. Rogério à prisão, a
declarante  escreveu  um  bilhete  a  Sabrina  pedindo  que  ela
entregasse o HD externo, o que foi feito. Que neste momento
apresentam o HD externo (foto reproduzida abaixo) para que
se proceda a uma cópia do conteúdo, o que foi prontamente
providenciado. (…) Que as pastas dos meses de janeiro a abril
de  2017  contêm  uma  planilha  no  Excel  e  borderôs  de
prestação  de  contas.  Que  a  planilha  no  Excel  contém  a
arrecadação real (lucro bruto), os gastos reais, o lucro real
(líquido) e o valor efetivamente depositado. Que a diferença
entre o valor depositado e o lucro real demonstra a existência
de ‘caixa 2’.  Por exemplo, na planilha do mês de janeiro de
2017, a primeira coluna demonstra o valor de R$ 160.426,00
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de arrecadação bruta; a segunda coluna mostra o valor de R$
53.995,23 de gastos reais;  a terceira coluna mostra o valor
líquido de R$ 106.430,77 de arrecadação; e o valor colocado
abaixo de R$ 104.467,00 é o que foi efetivamente depositado.
Que essa diferença não contabilizada de R$ 1.963,77 ficava no
cofre e era lançado como saldo no mês seguinte. Que desse
valor  lançado  oficiosamente  como  ‘saldo’ foram  retirados
valores  esporádicos  que  serviram  tanto  para  a  própria
manutenção do Parque com gastos urgentes (como conserto de
brinquedos,  por  exemplo),  como  para  pagamento  de  três
viagens de Alexandre, pagamento de combustível para o carro
particular do chefe de gabinete Dr. Carlos Magno e compra de
materiais  que  foram  repassados  a  três  vereadores
(ANDERSON  SALES,  JAIR  DIAMANTINO  e  KLEYBE
MORAIS).  Sobre  as  viagens  de  Alexandre,  explica  que,  na
primeira,  a declarante alcançou R$ 1.000,00 (mil  reais),  na
segunda, outros R$ 1.000,00 (mil reais) e na, terceira, foram
R$ 3.400,00 (três  mil  e  quatrocentos  reais).  Sabe  dizer  que
essa última viagem foi para um evento do CONATUR, no qual
ele foi acompanhado por seu sobrinho Fernando Magalhães
que,  salvo  engano,  foi  nomeado  pela  SEGOV,  que  fica  no
Parque  Mutirama,  mas  sem  funções  específicas.  Sobre  o
combustível,  esclarece  que  toda  segunda-feira  desde  a
primeira  semana  em  que  Carlos  Magno  entrou,  eram
repassados  R$  100,00  (cem  reais)  pela  própria  declarante.
Que Carlos Magno geralmente abastecia no Posto Carrefour e
entregava um comprovante à declarante para que juntasse na
planilha de controle paralelo. Que quando o nome de Carlos
Magno  entrou  na  folha  de  pagamento  (salvo  engano,  em
abril), ele parou de pegar esses cem reais de combustível. Que
não sabe dizer se parte desse dinheiro foi utilizado para fins de
campanha eleitoral de Alexandre para Deputado Federal ano
seguinte.  Que  na  planilha  do  Excel  referente  ao  mês  de
fevereiro, o valor de R$ 274.468,00 diz respeito à arrecadação
bruta, o valor de R$ 134.975,00 reflete os gastos efetivos, o
valor de R$ 75.668,00 é o que foi efetivamente depositado e o
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valor  de  R$  72.883,00  é  a  sobra  que  não  foi  oficialmente
contabilizada.  Quanto  ao  preenchimento  dos  borderôs,
esclarece que à época de ALEXANDRE, o procedimento era o
seguinte:  os  próprios  bilheteiros  (Marcélio  e  Luizinho)
fechavam os caixas e preenchiam os borderôs à mão; ambos
levavam os borderôs e o dinheiro à administração e era feita a
conferência com a declarante; após,  a declarante levava os
borderôs já conferidos e ALEXANDRE dizia quanto que ele
queria  que  aparecesse  como realmente  arrecadado,  ocasião
em que a declarante refazia os borderôs com as quantidades
informadas por ALEXANDRE e confeccionava o documento no
computador.  Que  isso  foi  feito  em todas  as  vezes,  ou  seja,
nunca houve depósito do valor efetivamente arrecadado. Que
ALEXANDRE orientou  a  declarante  para  que  guardasse  os
borderôs originais (os preenchidos à mão) em local fora da
AGETUL, o que foi feito. Que numa sexta-feira (salvo engano,
na segunda sexta-feira de maio), ALEXANDRE disse para a
declarante  que  juntasse  todos  os  borderôs  originais  e  os
levasse ao Mutirama, pois iria no sábado apenas para pegá-
los. Que ALEXANDRE explicou que os levaria ao gabinete do
Prefeito  para  demonstrar  a  diferença  entre  o  valor
efetivamente  arrecadado  e  o  oficialmente  contabilizado  e
explicar que essa diferença estava sendo utilizada para cobrir
gastos do parque, pelo que necessitaria de um adiantamento
de R$ 100.000,00 (cem mil  reais)  sob a rubrica ‘fonte 110:
recurso  próprio’.  Que,  de  fato,  foi  aberto  um procedimento
formal  para  recebimento  desse  valor,  mas  ainda  não  foi
transferido  para  a  conta-adiantamento.  Que  na  semana
seguinte  à  entrega  dos  borderôs  originais,  ALEXANDRE
descartou todos esses documentos no triturador do Mutirama.
Sobre os três vereadores citados acima, sabe dizer que todos
são do mesmo partido de ALEXANDRE. Que se lembra que
KLEYBER  MORAIS  e  JAIR  DIAMANTINO  pediram  os
materiais,  inclusive,  por  meio  de  ofício,  o  que  deve  estar
acautelado na chefia  de  gabinete.  Que  essas  doações  estão
anotadas  na  contabilidade  paralela  do Excel  sob  a  rubrica
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‘bola’, ‘rede’ etc. Além dos materiais, sabe citar uma vez em
que  ALEXANDRE pediu  para  que  a  declarante  pegasse  R$
500,00 (quinhentos reais) do ‘saldo’ e colocasse num envelope
para  KLEYBER  MORAIS.  Que  assim  o  fez  e  entregou  o
envelope  ao  próprio  ALEXANDRE.  Que  esse  valor  está
discriminado na planilha denominada ‘Pasta2.xlsx’, dentro da
pasta ‘ABRIL’ (embora diga respeito a maio), na aba 12-05,
sob  a  descrição  ‘keyber’.  Que  desse  ‘saldo’ também  sai  o
pagamento do pessoal que não possui contrato. Explica que na
troca da gestão na Prefeitura (1º de janeiro de 2017), todos os
servidores comissionados (sejam os vinculados ao Mutirama,
ao Zoológico ou diretamente à AGETUL) foram exonerados
num  decreto  só,  mas  continuaram  trabalhando  mesmo  sem
contrato.  Que  recebiam  uma  diária  que  era  tirada  desse
‘saldo’ paralelo. Que as encarregadas de cada área (Daniela
da área 1,  Vanusa da área 2 e Vânia da área 3) e Rogério
(encarregado da área de manutenção) elaboravam uma lista
dos  funcionários  de  suas  respectivas  áreas  que  haviam
trabalhado  naquele  dia  e  entregavam  para  WANDERLEY
SIQUEIRA  (Supervisor  Geral  do  Mutirama,  cargo  antes
ocupado  por  DAVI).  Que  WANDERLEY  contava  quantas
pessoas havia, quanto cada uma deveria receber, somava tudo
e  comunicava à  declarante  qual  era  o  valor  devido;  que  a
declarante,  então,  retirava  esse  valor  do  cofre  ou,
excepcionalmente, do próprio caixa. Que as encarregadas, os
caixas,  os  mecânicos  e  as  duas  que  ficavam  na  catraca
(NAIARA  LEITE  e  ALLEN  THALITA)  recebiam  R$  100,00
(cem  reais)  por  dia  sem  contrato;  os  demais  recebiam  R$
50,00  (cinquenta  reais).  Que  Rogério  e  Dimas  (que  ficava
sozinho por conta do teleférico) recebiam R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais).  Que LEANDRO e SOLDADO recebiam R$
50,00  (cinquenta  reais)  quando ALEXANDRE assumiu,  mas
por interveniência de WANDERLEY, passaram a receber R$
100,00 (cem reais). Que a declarante não recebia esse valor
diário na gestão de ALEXANDRE, embora tenha recebido mil
reais  numa  única  vez.  Que  na  contabilidade  paralela  há
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anotação  do  recebimento  deste  valor.  Que  ALEXANDRE
ofereceu  para  que  tanto  a  declarante  quanto  WANDERLEY
recebessem por duas oportunidades esse valor de mil reais (o
que  seria  pago  semanalmente),  mas  a  declarante  recebeu
apenas uma vez. Que esse valor de mil reais que recebeu de
ALEXANDRE  está  discriminado  sob  a  rubrica  de  dez
asteriscos  (**********),  na  aba  02-05  do  arquivo
‘Pasta2.xlsx’ que  se  encontra  na  pasta  ‘ABRIL’.  Que  essa
anotação  mostra  R$  3.000,00  (três  mil  reais)  porque  está
somado à doação dos mil reais para WANDERLEY e a uma
viagem de ALEXANDRE também no valor de mil reais. Que a
declarante  resolveu  entregar  esse  HD  externo
voluntariamente,  mesmo  sabendo  que  essas  anotações
poderiam incriminá-la. Explica que o pagamento precário dos
funcionários ocorre até hoje. Que se recorda, inclusive, que no
dia de sua prisão havia recebido uma lista para pagamento.
Que  começaram  a  aparecer  pessoas  que  nem  sequer
trabalhavam antes no Mutirama, pois vinham com indicação
de  algum  familiar  ou  amigo  para  ganhar  diária.  Que  as
pessoas vinham para trabalhar alguns dias na esperança de
participar  posteriormente  do  processo  seletivo  que  seria
aberto. Explica que ALEXANDRE falou expressamente que os
funcionários  que  já  trabalham  no  Mutirama  seriam
priorizados nesse processo seletivo. Que tomou conhecimento
da deflagração desse  processo  seletivo  e  que  o  edital  seria
publicado, em tese, na semana que vem, e sabe dizer que não
haverá  prova  objetiva,  apenas  análise  de  currículo  e
entrevista. Voltando ao material do HD externo explica que o
documento ‘MEMORIA MESES.xlsx’, aba ‘Plan2’, apresenta o
somatório de toda gestão de ALEXANDRE de janeiro a abril
de  2017,  apontando  arrecadação  total  efetiva  de  R$
976.558,00, despesa total de R$ 438.521,23 e lucro líquido de
R$  538.036,77  (mas  que  não  foi  efetivamente  depositado).
Sobre os fatos pretéritos, explica que era servidora efetiva da
SEMEL  (Secretaria  Municipal  de  Esporte  e  Lazer),  que
posteriormente virou SETEL e, ao fim, fez parte da criação da
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AGETUL.  Que na SEMEL, sempre recebeu gratificação por
trabalhar  como  secretária  executiva  na  chefia  de  gabinete.
Que  nessa  época  conheceu  SEBASTIÃO PEIXOTO,  que  foi
secretário na SEMEL. Que desenvolveu relação mais próxima
com SEBASTIÃO, pois a equipe dele não conseguia ‘nem fazer
um ofício’, pelo que SEBASTIÃO confiava muitas tarefas mais
delicadas  à  declarante.  Que  não  manteve  essa  mesma
proximidade  em  relação  a  WELINGTON  PEIXOTO.  Que
GERALDO MAGELA já estava na gestão de JAIRO GOMES e
lá  permaneceu.  Que  no  período  inicial  da  gestão  de
SEBASTIÃO  PEIXOTO,  este  pediu  à  declarante  que
fiscalizasse as pessoas que estavam na catraca porque estava
desconfiado. Que a declarante passou no caixa de HELOÍSA
mais cedo e percebeu que já havia arrecadado R$ 12.000,00
(doze mil reais) e, mais tarde, quando retornou para fechar o
caixa, o valor continuava o mesmo, muito embora o fluxo de
pessoas  tivesse  continuado  normalmente.  Que  questionou
HELOÍSA a respeito, mas ela não soube explicar. Que nesse
momento chegou a pessoa de ITAMAR, que estava fazendo a
função de GERALDO MAGELA no dia (Diretor Administrativo
e  Financeiro).  Que  ITAMAR não  conseguiu  explicar  direito
também, pelo que a declarante passou a questão para Jurair
Joaquim Carvalho (à  época,  Supervisor  do parque)  e  todos
subiram até a sala do cofre para fazer contagem e conferência.
Que constataram mais ou menos R$ 6.000,00 (seis mil reais)
de quebra. Que no dia seguinte, o próprio ITAMAR pediu para
que contassem o dinheiro novamente e constataram que, dessa
vez,  o  valor  faltante  estava  lá.  Que  nessa  época,  apenas
GERALDO MAGELA e ITAMAR tinham acesso ao cofre; nem
a declarante e nem mesmo SEBASTIÃO PEIXOTO tinham esse
acesso.  Sabe  dizer  que,  logo  após,  ITAMAR  foi  para  o
Zoológico  e  ficou  responsável  pelos  caixas.  Se  recorda  de
outro episódio em que o funcionário comissionado JÚLIO do
setor de compras apresentou uma nota fiscal falsa, o que foi
descoberto  e  comunicado  a  SEBASTIÃO  PEIXOTO,  que
também o realocou para o Zoológico na parte das bilheterias.
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Questionada a respeito da média de cada bilheteria, pondera
que há muitos fatores que influenciam decisivamente, como o
clima,  se  é  começo,  meio ou final  de  mês etc.  Que,  mesmo
assim, pode apontar uma média aproximada de R$ 60.000,00
(sessenta mil  reais)  por final  de semana (sexta a domingo).
Que em julho já arrecadaram valores superiores em um único
dia.  Se  recorda  de  ter  arrecadado  mais  de  R$  70.000,00
(setenta mil reais) num único dia em julho de 2015. Que em
meados  de  2016,  SEBASTIÃO PEIXOTO pediu  afastamento
oficial e entregou o cargo para tratar da campanha eleitoral
de  seu  filho  WELINGTON  PEIXOTO  para  vereador.  Que
SEBASTIÃO  PEIXOTO  avisou  aos  funcionários  que
provavelmente  eles  perderiam  o  cargo  e  as  gratificações
porque ainda não sabiam quem seria o sucessor. Reproduzidos
os áudios encontrados no celular de DÁRIO, na conversa de
WhatsApp com ZANDER no dia 29 de agosto de 2016 (23seg e
14seg), confirma ter recebido esse áudio em um grupo de que
fazia parte dos funcionários do Mutirama e confirma que se
trata de uma ameaça. Que não se sentiu tão ameaçada por ser
efetiva,  mas que os comissionados ficaram com medo.  Sabe
que  SEBASTIÃO  PEIXOTO  fazia  esse  tipo  de  ameaça
pessoalmente  também,  sempre  dizendo  que  ele  que  voltaria
como  presidente  da  AGETUL  no  ano  seguinte.  Que  a
declarante pediu a SEBASTIÃO PEIXOTO que lhe concedesse
um  quiosque  na  área  1  (próximo  ao  teleférico)  como
contrapartida pelo fato de que perderia uma gratificação como
gerente de apoio administrativo e financeiro no valor de R$
2.100,00 (dois mil  e cem reais).  Por “conceder” quer dizer
que  ele  assinasse  um  contrato  de  permissão  de  uso,
instrumento pelo qual regularizaram todos os quiosques que lá
estavam à época de JAIRO GOMES. Que havia um pagamento
mensal  na conta da AGETUL. Que os valores eram fixados
pelo próprio SEBASTIÃO PEIXOTO de forma aleatória. Que
os proprietários dos quiosques deveriam pagar a mensalidade
mediante  depósito,  levar  o  comprovante  para  a  funcionária
LUCILEIDE  ESPERANDIR  para  que  arquivasse  em  pasta
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própria. Que não fazia depósito identificado. Que sabe dizer
que o filho de GERALDO MAGELA de nome PEDRO comprou
um desses quiosques na gestão de SEBASTIÃO PEIXOTO, mas
vendeu no início desse ano. Que a declarante não estava muito
presente  nos  finais  de  semana  do  Mutirama  na  gestão  de
DÁRIO  (de  maio  a  dezembro  de  2016),  pois  ficava  no
quiosque, comparecendo para trabalhar no Mutirama apenas
nos  dias  de  semana.  Que  o  quiosque  não  rendia  o  mesmo
dinheiro  que  sua  gratificação  anterior.  Além da  declarante,
outras  duas  pessoas  ganharam  quiosques  de  SEBASTIÃO
PEIXOTO: Zé Elias, que colocou um ponto de açaí tanto no
estacionamento  do  Mutirama  (em  frente  ao  supermercado
Tatico) quanto no Zoológico; e Gil, que ganhou o quiosque de
tiro e de pesca-sapo em contrapartida à doação que fez das
claraboias do brinquedo denominado ‘Praia Araguaia‘.  Que
mesmo sem estar lá aos finais de semana,  ouvia dizer por
GERALDO MAGELA que DÁRIO,  de  fato,  desviou muito
dinheiro  em sua  gestão,  tanto  em proveito  próprio  quanto
para vereadores.  Que via o vereador ZANDER com muita
frequência  nesse  período,  quase  todos  os  dias,  sempre
entrando ou saindo do gabinete de DÁRIO; que também via
WELINGTON PEIXOTO mais ou menos uma vez por semana,
mas  não  o  viu  no  gabinete  de  DÁRIO;  que  viu  também o
vereador  VINÍCIUS  CIRQUEIRA  uma  ou  duas  vezes  na
recepção. Sobre ZANDER, se recorda de uma noite em julho
de  2016,  já  depois  das  20h,  quando  ainda  estava  no  seu
quiosque,  e  viu  um  carro  da  Câmara  de  Vereadores  com
ZANDER  dentro  e,  salvo  engano,  um  motorista.  Que  em
outra oportunidade, a declarante estava entrando no corredor
da  recepção  na  companhia  de  Fábio  Alves  de  Araújo  (do
planejamento), ocasião em que viram ZANDER saindo da sala
de DÁRIO. Que ZANDER chamou por Fábio e pediu que ele
buscasse uma bolsa no carro da Câmara. Que Fábio assim o
fez e entregou para ZANDER. Passado algum tempo (não mais
que dez minutos), ZANDER saiu da sala carregando essa bolsa
de couro preta. Que havia muita restrição à entrada na sala de
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DÁRIO, o que não havia na época de SEBASTIÃO PEIXOTO e
nem  de  ALEXANDRE.  Voltando  à  época  de  SEBASTIÃO
PEIXOTO, explica que no final da tarde aos domingos, após o
fechamento  dos  caixas,  WELINGTON  sempre  aguardava  e
saía com uma bolsa cheia, do tipo bolsa de kit de corrida. Que
nunca viu WELINGTON entrando com nenhuma bolsa, apenas
saindo com ela cheia. Que SEBASTIÃO PEIXOTO costumava
acumular essas bolsas de kit de corrida em sua sala. De volta
à gestão de DÁRIO, diz que GERALDO MAGELA comentou
um  dia  com  a  declarante  que  DAVI  havia  brigado  com
DÁRIO  porque  este  não  queria  lhe  repassar  o  valor  que
tinham acordado sobre a divisão do dinheiro desviado, e que
por isso chegou a ficar uma semana sem ir ao Parque. Que à
época  de  DÁRIO  chamava  muita  atenção  da  declarante  a
diferença  entre  os  valores  arrecadados  em  2015  e  os
contabilizados  por  DÁRIO.  Que  a  declarante  imprimia
extratos mensais para fazer o lançamento no sistema. Nessas
oportunidades,  constatava  valores  muito  menores  do  que
aqueles que sabe serem os reais. Que via arrecadações diárias
em julho na faixa de R$ 12.000,00 (doze mil reais), quando na
verdade deveria girar em torno de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais). Diz ser crível a declaração de FABIANA no sentido de
que  DÁRIO  desviou  R$  700.000,00  (setecentos  mil  reais)
apenas no mês de julho de 2016. Acredita que possa ter sido
até mais, porque a arrecadação mensal em julho pode chegar
até R$ 2 milhões. Nessa gestão de DÁRIO, quem ficava no
caixa era HELOÍSA, FABIANA, RAFAEL (amigo de PEDRO,
do  filho  de  GERALDO  MAGELA),  LEONARDO,
WASHINGTON,  ÂNGELA,  LEANDRO  e,  esporadicamente,
SOLDADO e NETO (apelido de RODRIGO QUINTANILHA).
Que no caixa do teleférico ficavam NÔ (apelido de KEBER) e
JÚNIOR (esposa de Heloísa).  Que DAVI ficava rondando os
caixas,  como que  fiscalizando. Sobre  a  comercialização  de
ingressos capitaneada por GERALDO MAGELA, explica que à
época de SEBASTIÃO PEIXOTO, percebeu num determinado
dia que havia sobrado R$ 160,00 (cento e sessenta reais) a
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mais. Que avisou GERALDO MAGELA, mas este lhe disse que
sabia e que ele mesmo havia colocado dez ingressos a mais em
cada caixa, sendo que o valor excedente poderia ficar para a
declarante. Que a declarante comentou isso com FABIANA e
HELOÍSA e ambas confirmaram que isso havia acontecido
também com elas.  Que  esse  valor  excedente  passou  a  ser
rotina.  Não  sabe  dizer  se  SEBASTIÃO  PEIXOTO  tinha
conhecimento dessa prática de GERALDO MAGELA. Sabe,
contudo,  que  SEBASTIÃO  PEIXOTO  autorizou  que  a
declarante,  FABIANA e  HELOÍSA recebessem  R$  250,00
(duzentos e  cinquenta reais)  cada – muito embora tenham
pedido R$ 500,00 (quinhentos reais) – sob o pretexto de que
trabalhavam  mais  do  que  os  outros,  pois  também iam  ao
Parque no meio de semana. Que isso durou uns três meses,
até que SEBASTIÃO PEIXOTO suspendeu esse pagamento.
Que esse valor de R$ 250,00 saía dos próprios caixas, mas
não  anotava  nenhuma  diferença  no  borderô.  Que  nessa
época, GERALDO MAGELA fechava o caixa de FABIANA
porque  ela  sempre  saía  mais  cedo.  Que  os  valores  eram
alterados por GERALDO MAGELA antes de entregar para
SEBASTIÃO PEIXOTO e, nessa oportunidade, contabilizava
a menos do que efetivamente era arrecadado. Que com essa
prática, GERALDO MAGELA tirava por dia algo em torno
de R$ 3.000,00 a R$ 4.000,00 de dinheiro desviado. Que às
vezes,  aleatoriamente,  GERALDO  MAGELA  repassava
quantias  grandes  para a declarante  e  para HELOÍSA,  em
torno de mil reais.  Que GERALDO MAGELA entregava o
dinheiro e falava algo como ‘esse aqui é o teu’, e a declarante
sabia  que  era  uma  propina  para  que  não  falasse  para
SEBASTIÃO PEIXOTO. A declarante estima ter recebido em
torno de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de dinheiro desviado
por  GERALDO  MAGELA.  Acredita  que  a  maioria  do
dinheiro ilícito foi destinado à compra de móveis para sua
casa. Soube pelo próprio GERALDO MAGELA da prática de
mandar  fabricar  ingressos  duplicados  na  L.  L.  GRÁFICA
para regularizar os furos no caixa. Que não sabe dizer de
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onde  que  SOLDADO  teria  R$  21.000,00  (vinte  e  um  mil
reais) para depositar no banco, conforme áudio interceptado.
Explica que SOLDADO e LEANDRO são muito próximos. Que
ficou  sabendo  pela  própria  FABIANA  que  GERALDO
MAGELA pagou para ela (além de coisas esporádicas como
roupas  e  perfumes)  o  Volkswagen  Fox,  uma  Bis  e  duas
cirurgias  (prótese  de  silicone  e  uma  lipoaspiração).  Que
GERALDO  MAGELA  tem  um  Corolla,  sua  esposa  Beatriz
possui  uma  Ecosport,  seu  filho  Pedro  tinha  um  Onix  (mas
bateu, deu perda total e trocou por uma Freemont) e seu outro
filho Everaldo (apelido Netinho) possui Honda City. Sobre as
gratificações,  sabe  dizer  que  GERALDO  MAGELA  fez  um
acordo  com o  contador  Eurípedes  para  que  esse  recebesse
uma gratificação em seu nome, mas repassasse a LUCILEIDE,
que  não  poderia  receber  porque  era  da  COMURG.  Que  a
gratificação era de R$ 700,00 (setecentos reais), salvo engano.
Reproduzido o áudio interceptado em 11/02/2017, às 12:17:33,
confirma que é um exemplo da facilitação ao processo seletivo
que  comentou  anteriormente.  Explica  que  BASILEU  foi
colocado no Mutirama por indicação de ZANDER e que, se
GERALDO MAGELA topasse, ZANDER intercederia junto o
Prefeito  para  que  ele  fosse  Diretor.  Que  GERALDO
MAGELA não aceitou,  pois queria distância desse pessoal.
Que GERALDO MAGELA já conversou com a declarante e
admitiu ter sido ameaçado por DAVI, DÁRIO e ZANDER.
Que estes três brigavam muito entre si por conta de acordos
não  cumpridos  (de  repasse  de  dinheiro)  e  GERALDO
MAGELA temia que ele pudesse sofrer algum reflexo. Que
GERALDO  MAGELA comentou  que  já  presenciou  brigas
duras,  com tapas  na  mesa,  entre  ZANDER e  DÁRIO por
conta de dinheiro do Mutirama. Que a mulher de GERALDO
MAGELA, Beatriz, também já confessou à declarante ter medo
de que aconteça algo ao seu esposo por conta do ‘pessoal de
DÁRIO’.  Sobre  a  frase  de  WANDERLEY  nesse  diálogo
interceptado no sentido de que ‘estavam esperando ZANDER
esquecer’,  explica  que  após  a  recusa  de  GERALDO
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MAGELA ao  convite  de  ZANDER,  este  último  se  voltou
contra aquele e passou a falar mal dele, inclusive assumindo
uma  posição  ativa  para  boicotar  qualquer  nomeação  de
GERALDO  MAGELA  para  qualquer  cargo.  Que  NETO
também é muito vinculado a DÁRIO. Que ninguém sabe ao
certo quais são as funções de NETO; soube que NETO foi para
a bilheteria do Zoológico na época de DÁRIO, acompanhado
de  DEOCLÉCIO.  Que,  de  fato,  DEOCLÉCIO  exercia  as
mesmas  funções  no  Zoológico  que  GERALDO  MAGELA
exercia no Mutirama.  Reproduzido o áudio interceptado em
13/02/2017, às 10:31:01, confirma que os funcionários mais
próximos  de  GERALDO  MAGELA sempre  o  chamavam  de
‘chefe’. Sobre a frase ‘esse povo tudo tá dependendo de você’,
explica que GERALDO MAGELA tem mais influência do que
os próprios presidentes da autarquia no que tange à liberação
das  contratações.  Questionada  por  que  motivo  LEANDRO
ligou para GERALDO MAGELA para tratar de arrecadação
mesmo depois deste ter saído do parque, explica que já viu
GERALDO MAGELA algumas vezes no Parque nesse período
posterior  à  sua  saída.  Que  só  viu  RANIERY  uma  vez  no
Mutirama. Que a esposa de RANIERY (de nome DAIANE) era
chefe  de  gabinete  de  DÁRIO.  Que  com  a  chegada  de
Alexandre, ficou sabendo que DAIANE seria nomeada para o
cuidar  do  Museu  do  Zoológico.  Que  foi  a  declarante  que
colocou NAIARA LEITE e ALLEN THALITA nas bilheterias no
lugar de LEANDRO e TÂNIA, que foram retirados a pedido de
ALEXANDRE.  Que  o  funcionário  ADILSON  é  próximo  a
WELINGTON PEIXOTO e foi colocado por ele no Mutirama.
Que WILLIAN é  o  funcionário  que  fica  no  estacionamento.
Que WILLIAN colocou flanelinhas de rua para trabalharem
para ele e cobra pelo estacionamento. Que ouviu de WILLIAN
que  WANDERLEY  estaria  pedindo  para  si  uma  fatia  dos
valores  arrecadados  com  a  cobrança  do  estacionamento.
Confirma o  episódio  narrado  por  ocasião  de  seu  primeiro
depoimento,  no  sentido  de  que  GERALDO  MAGELA
convidou ALEXANDRE para que este desse continuidade ao
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esquema  com  a  falsificação  dos  ingressos  na  L.  L.
GRÁFICA.  Sobre a empresa Fênix Limpeza, diz que esta já
estava prestando serviços  à  época de  JAIRO GOMES.  Que
venceu  o  contrato  e  este  foi  renovado  na  gestão  de
SEBASTIÃO PEIXOTO, mas não sabe dizer se houve cobrança
por parte dele como contrapartida para renovar o contrato.
Que esse contrato durou até junho de 2016. Que o contrato
previa pagamento de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), mas
dos  oito  funcionários  que  começaram a  trabalhar  restaram
apenas quatro. Ainda, embora fosse previsto em contrato que o
material de limpeza seria comprado pela empresa, esta passou
a  utilizar  o  material  do  almoxarifado  do  próprio  Parque
Mutirama,  mesmo  recebendo  R$  21.000,00.  Confirma  que
DAVI comentou com todos os funcionários do parque que só
poderiam estacionar os carros que estivessem com adesivo de
ZANDER. Que se estivessem com adesivo de WELINGTON
PEIXOTO,  seriam  retirados  do  estacionamento.  Que  isso
ocorreu com o carro da própria declarante, que tinha adesivo
de WELINGTON PEIXOTO. Que GERALDO MAGELA ligou
para a declarante a orientou a retirar o carro ‘para não caçar
confusão com DAVI’. Que ficou sabendo através de Fábio que
havia  um acordo entre  SEBASTIÃO PEIXOTO e a empresa
Autorama,  pelo  qual  a  empresa  superfaturava  suas  notas
fiscais em 37%, embutindo assim o valor do imposto de 17% e
20% de valores que seriam desviados. Que se recorda de um
episódio no primeiro semestre de 2015, em que SEBASTIÃO
PEIXOTO pediu que a declarante  depositasse  R$ 20.000,00
(vinte  mil  reais)  na  conta  de  Ronaldo,  da  empresa  Metal
Alumínio (ou algo do gênero), como uma forma de empréstimo
pessoal  de SEBASTIÃO PEIXOTO a Ronaldo para que este
conseguisse  terminar  a  obra  do  teleférico  e  inaugurasse  a
atração. Que SEBASTIÃO PEIXOTO disse que o dinheiro ele
dele  mesmo,  mas  estava  numa  gaveta  da  mesa  dele  no
Mutirama.  Que  a  declarante  transportou  esse  dinheiro  e  o
depositou na Caixa Econômica Federal  na conta da pessoa
física de Ronaldo. Acredita que esse depósito foi identificado



125

Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e

de Lavagem de Capitais

no nome da declarante. Passada a palavra ao advogado como
forma  de  contraditório  antecipado,  assim  a  declarante
respondeu às perguntas que lhe foram feitas: 1) não sabe se
Alexandre  continua sofrendo pressão para que  o  esquema
nas  bilheterias  volte;  2)  que  achou  atípica  a  grande
movimentação de vereadores na época da gestão de DÁRIO
na AGETUL; Por fim, a declarante se compromete a adquirir
nova linha telefônica e informar imediatamente ao GAECO
para  eventuais  contatos  ulteriores.  Ainda,  tomou  ciência
formal acerca da decisão proferida em 1º de junho de 2017
nos  autos  judiciais  nº  201701260691  e  foi  colocada  em
liberdade,  conforme  termo  apartado.”  (interrogatório
extrajudicial  da  acusada  LARISSA  CARNEIRO  DE
OLIVEIRA, transcrito às fls. 308/320).

O  acusado  CLENILSON  FRAGA DA SILVA invocou  o

direito constitucional do silêncio e nada relatou (termo de interrogatório

extrajudicial de fl. 280). Confira: 

 CLENILSON FRAGA DA SILVA (vulgo  “SOLDADO”):
“Reproduzido  o  áudio  interceptado  em  21/05/2017,  às
18:15:10,  explica que trabalha na bilheteria apenas quando
solicitado  por  LARISSA  ou  por  GERALDO  MAGELA.
Pensando melhor, diz que LARISSA nunca solicitou que ficasse
na  bilheteria.  Sobre  a  ideia  de  subtrair  as  pulseiras  para
falsificação,  disse  que foi  apenas uma brincadeira.  NESSE
MOMENTO, O ADVOGADO INTERVEIO E PEDIU PARA SE
ENTREVISTAR RESERVADAMENTE COM SEU CLIENTE, O
QUE FOI  FEITO.  Retomado  o  depoimento,  o  interrogando
disse  que  preferia  ficar  em  silêncio  daquele  momento  em
diante,  independentemente da pergunta que lhe for dirigida.
Por fim, em relação ao pedido de cópia feito pelo causídico na
data de hoje, disse concordar que a entrega seja feita no dia
seguinte,  em  razão  do  adiantado  da  hora”.  (interrogatório
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extrajudicial  do acusado  CLENILSON FRAGA DA SILVA
(vulgo “SOLDADO”), transcrito às fls. 280).

Na fase judicial, ao serem interrogados, em síntese, todos os

acusados negaram as acusações feitas, valendo destacar que CLENILSON

FRAGA DA SILVA (fls.  1.588/1.589),  DÁRIO ALVES PAIVA NETO

(fls.  1.590/1.591),  DAVI  PEREIRA  DA  COSTA  (fls.  1.592/1.593),

DEOCLÉCIO  PEREIRA DA COSTA  (fls.  1.594/1.595),  FABIANA

NARIKAWA  ASSUNÇÃO  (fls.  1.596/1.597),  TÂNIA  CAMILA  DE

JESUS  NASCIMENTO  DE  SOUSA  (fls.  1.604/1.605)  e  ZANDER

FÁBIO  ALVES  DA COSTA  (fls.  1.606/1.607)  apresentaram  as  suas

versões para os fatos, enquanto LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA

(fls.  1.598/1.599),  GERALDO  MAGELA  NASCIMENTO (fls.

1.600/1.601)  e  LEANDRO  RODRIGUES  DOMINGUES  (fls.

1.602/1.603) se  reservaram  a  simplesmente  negar  as  imputações,

invocando o direito constitucional ao silêncio, logo na sequência.

Insta  mencionar  que  todos  os  interrogatórios  judiciais

encontram-se gravados em mídia audiovisual acostada à fl. 1.610. 

Na  referida  fase  processual,  conforme  se  vê,  o  acusado

CLENILSON  FRAGA  DA  SILVA (vulgo  “SOLDADO”),

resumidamente, declarou que não integrava o esquema criminoso e sequer

atuava na catraca. Ato contínuo, valendo-se do seu direito constitucional ao

silêncio,  disse  que  não  responderia  às  demais  indagações,  relativas  às

entradas e bilhetes. Note: 
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“Que nega o fato; que não mais trabalha no Mutirama, que
trabalhou no final de 2011 a 2017; que era encarregado de
limpeza geral; que a equipe da catraca era uma e a equipe da
limpeza  era  outra;  que  não  atuava  na  catraca;  que  não
participou de nenhum esquema; que na época que trabalhou
no Mutirama foram presidentes o Jairo, o Sebastião, o Dário;
que seu apelido é Soldado; que a Tânia e o Leandro também
trabalham  lá;  que  quanto  à  questão  das  entradas  e  dos
bilhetes se reserva ao direito de permanecer em silêncio (…)
que quanto as perguntas feitas pelo Ministério Público também
vai ficar em silêncio (…) que infelizmente também trabalhou
na época do Alexandre”.  (interrogatório  judicial  do  acusado
CLENILSON FRAGA DA SILVA (vulgo “SOLDADO”), fls.
1.588/1.589, gravado em mídia às fls. 1.610).

A  seu  turno,  o  acusado  DÁRIO  ALVES  PAIVA  NETO

declarou que ZANDER não teve influência em sua nomeação para o cargo

de presidente da AGETUL, no entanto,  afirmou que fez campanha para

ZANDER,  inclusive  pedindo  para  que  GERALDO  MAGELA

NASCIMENTO o apoiasse, votando e pedindo voto.

DÁRIO negou participação em qualquer esquema de desvio de

dinheiro  público  nos  parques  Mutirama  e  Zoológico,  sustentando  que

“ficou apenas 08(oito) meses no órgão, apenas para    participarmos de

uma campanha e ganharmos uma eleição”. 

Questionado  a  respeito  da  queda  de  arrecadação,  atribuiu  a

diferença a menor à crise econômica, à concorrência que teve com artistas

famosos  e  ao  trabalho  de  divulgação  realizado  na  administração  de

ALEXANDRE SILVA DE MAGALHÃES.
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Afirmou  que  não  colocou  aliado  na  bilheteria,  que

DEOCLÉCIO  PEREIRA  DA  COSTA não  era  o  responsável  pela

manutenção e nem pela catraca do Zoológico, cuja incumbência afirmou

ser de RAFAEL CUPERTINO, Diretor do aludido parque.

A respeito da foto que aparece na denúncia, disse que estava

apenas  cumprimentando,  mas  não  esclareceu  quem,  especialmente

considerando que estava dentro de uma cabine em que não havia ninguém

dentro. Observe:

“Que não concorda com os fatos narrados na denúncia; que
foi presidente da AGETUL de maio a dezembro de 2016; que a
AGETUL é um órgão imenso, com 406 funcionários; que era
responsável  pela  política  de  turismo  em  Goiânia,  pelo
Conselho Municipal  de  Turismo,  182 pontos de  lazer,  como
Zoológico, Mutirama e Clube do Povo; que se houvesse isso ai
(fraude), não tinha como ter conhecimento (…) que esteve na
bilheteria  do  Parque  Mutirama,  pois  de  vez  em  quando
passava cumprimentando o pessoal, fato que poderia ter sido
confirmado ao ouvir os 46 funcionários que lá haviam; que
não  passou  só  lá;  que  visitou  o  pipoqueiro,  o  picolezeiro,
lanchonete,  todo  mundo;  que  na  foto  da  denúncia  estava
cumprimentando;  que foi  convidado para ser presidente da
AGETUL, mediante uma composição entre o PEN e o prefeito
Paulo  Garcia;  que  a  composição  era  para  apoiar  Adriana
Acorssi  para  a  prefeitura;  que  o  partido  fez  algumas
indicações e o nome do interrogando lá estava para assumir a
SMT, mas o prefeito fez um acordo com o PSL e o cargo ficou
com o pai do Lucas Kalil; que o prefeito fez a opção pelo nome
do interrogando para assumir a presidente da AGETUL; que o
vereador ZANDER não teve qualquer influência para a sua
nomeação;  que,  ao  contrário,  depois  dessa  composição  à
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presidência da AGETUL, convidou ZANDER para vir para o
partido,  pois  poderia  se  eleger  com  apenas  3.500  votos,
enquanto outros candidatos não se elegeram com 6.000 votos;
que não teve qualquer dependência para com o ZANDER; que
o Alexandre estava mais forte, pois estava entrando, enquanto
o interrogando estava saindo; que o interrogando tinha eleito
apenas  um  vereador,  enquanto  ele  (Alexandre)  elegeu  três;
que,  com  certeza,  ele  era  mais  forte;  que  o  salário  como
presidente da AGETUL era cerca de R$ 11.000,00; que a sua
atribuição  era  político-administrativa;  que  não  fazia  o
controle  de  caixa,  de  bilheteria  e  de  ingressos,  sendo  o
MAGELA o responsável; que ele levava cópia do borderô com
o comprovante de depósito e deixava sobre sua mesa para que
tomasse conhecimento; que não levava nada para casa, mas
andava  com  cortesias  no  bolso,  pois  a  sua  atribuição  era
política;  que no dia que saiu de  lá,  pegou tudo que estava
sobre sua mesa e colocou em uma caixa e levou para sua casa;
que tudo que estava em sua casa foi apreendido; que, na sua
época, assim como nas demais gestões, inclusive do Alexandre,
os  ingressos  eram rasgados  e  colocados  na  urna;  que  não
fazia o controle dos ingressos, de assinar no verso, pois quem
fazia  o  controle  era  o  MAGELA;  que  cópia  do  borderô
chegava até sua pessoa; que o original ficava arquivado na
AGETUL; que nunca observou se o borderô era assinado por
alguém; que o borderô era preenchido a mão; que não sabe,
mas acredita  que  não era  possível  vender  1000 ingressos  e
contabilizar apenas 500, pois tinha um controle, com etapas e
fases; que não conviveu com as pessoas que lá estavam; que
não tinha conhecimento do mecanismo de controle; que ficou
apenas 8 meses no órgão, apenas para participarmos de uma
campanha  e  ganharmos  uma  eleição;  que  não  modificou
nada;  que  tudo  ficou  da  forma  como  estava;  que  foram
trabalhar com ele na AGETUL o DEOCLÉCIO e o DAVI; que
os conhecia há muito tempo; que o DEO (DEOCLÉCIO) já foi
candidato; que o DAVI era o supervisor do parque e o DEO
(DEOCLÉCIO) era o diretor de turismo; que o salário deles
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era  fixo;  que  todos  os  salários  eram fixos; que  ZANDER,
DAVI  e  DEOCLÉCIO  estavam  na  reunião  na  frente  do
Mutirama, no bar Mandacaru; que a reunião começou 18:30
ou 19:00 para tratar da eleição do ZANDER; que a reunião
foi rápida; que tinha mais ou menos 50 pessoas; que a reunião
demorou  por  volta  de  40  minutos  ou  uma  hora,  sendo  a
oportunidade para que as pessoas conhecessem o candidato;
que  nunca  colocou  uma  placa  para  que  as  pessoas  não
entrassem na sala da administração; que durante a sua gestão
não assumiu com o compromisso de renda, mas para garantir
o bem-estar das pessoas; que uma das crises mais severas do
país foi durante o período que esteve na AGETUL, segundo
perícia juntada na sua defesa;  que na primeira semana de
janeiro  de  2017  os  funcionários  trabalharam  sem  receber,
buscando  serem  contratados  pela  próxima  gestão  da
AGETUL; que não sabe se julho é o mês que mais arrecada;
que o interrogando, em segundo lugar, diz  que houve grande
concorrência, pois no mês de julho teve o maior complexo de
diversão  itinerante  do  Brasil,  com  combos  atraentes  e
personagens famosos, como o Sérgio Malandro; que conseguiu
inaugurar o teleférico, pois sua gestão não visava lucro, mas
era  com  responsabilidade;  que  o  teleférico  começou  a
funcionar  e  apresentou  um  barulho;  que  foi  lá  ver  e  o
funcionário lhe informou que o brinquedo poderia parar e ter
que  haver  um resgate  por  bombeiros;  que  mandou parar  o
teleférico, pois não visava lucro; que ficou meses parado e só
voltou  a  funcionar  quando  o  barulho  acabou;  que  um
brinquedo não quebra do dia para a noite; que brinquedo dá
sinais e todo sinal que via, mandava parar o brinquedo; que
na época do Alexandre, funcionava a todo vapor;  que nunca
foi feito campanha de mídia para o Mutirama e Zoológico e
na gestão do Alexandre foi feita uma grande campanha; que
final  de  gestão  não  tinha  autorização  legal  para  abrir
processo e consertar brinquedo; que na época do Tião Peixoto
existia contrato para manutenção de brinquedos; que por uma
falha deixou de ter na sua gestão; que na época do Alexandre,
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o  Ministério  Público  o  autorizou  a  consertar  brinquedo  e
pagar funcionários com o dinheiro da bilheteria; que na sua
época não tinha isso, pois tinha que atender a Lei 8.666; que
se chega uma família e vê 10 (dez) brinquedos parados, eles
não entram; que não sabe da concorrência do Zoológico; que
o dinheiro depositado em espécie na sua conta (em torno de
R$ 65.000,000) a partir de maio de 2016 era proveniente do
trabalho  do  declarante;  que  depositou  o  dinheiro  para
comprar um apartamento; que houve um problema e o Bano
Itaú lhe devolveu o dinheiro; que sacou o dinheiro e guardou
em sua casa;  que ficou com R$ 170.000,00 em casa, dentro
do guarda-roupa; que quando da operação havia acabado o
dinheiro,  senão teria dito  que o dinheiro  era desviado;  que
nunca percebeu disputa para ficar na bilheteria; que não sabe
quem designava os funcionários para ficar na bilheteria; que
era  atribuição  do  MAGELA;  que  não  sabe  se  MAGELA
pagava mesada de R$ 100,00 para quem ficasse na catraca e
bilheteria; que quanto a conversa interceptada com Raniery,
justifica que “pessoal dele na bilheteria” refere-se ao pessoal
do Alexandre; que não colocou aliado na bilheteria; que o
pessoal que lá estava ficou; que não trocou ninguém; que saiu
e o pessoal lá ficou; que os ingressos tinha uma numeração
sequencial;  que foram dispensados da auditoria no final  do
governo;  que  não  tinha  meios  legais  para  consertar  as
catracas  eletrônicas;  que  não  podia  pegar  o  dinheiro  dos
caixas, como o Ministério Público autorizou o Alexandre, a ir
lá e pegar; que não fez isso; que não teve conhecimento que as
catracas  do  Zoológico  estavam  estragadas;  que  ficou  na
AGETUL  até  a  primeira  semana  de  janeiro,  a  pedido  do
prefeito, formalmente até 31 de dezembro e mais uma semana
a pedido do prefeito; que apoio o Iris no segundo turno; que
tinha  um  acordo  para  que  o  Iris  o  colocasse  no  primeiro
escalão e talvez voltasse para lá; que tinha a informação que o
Iris  iria  tirar  o  Alexandre  de  lá  e  o  Raniery  passou  a
mensagem dizendo  que  não  iria  tirar;  que  na  folha  20  da
denúncia,  sobre  a  conversa  de  WhasApp  encaminhada  por
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ZANDER, não sabe de  quem é  a mensagem;  que na época
pediu para MAGELA apoiar o ZANDER, votasse e pedisse
voto para o ZANDER; que o MAGELA era do PT e não do
partido  do  interrogando;  que  o  que  o  passou,  trata-se  de
fofoca; que não foi ele que passou e não tem como responder;
que não conhece Carlinhos Korlovisck; que nunca teve posse
do  dinheiro  da  bilheteria  (…)  que  é  funcionário  público
estadual; que é impossível que tenha participado de esquema,
de desvio de dinheiro no período de 2014 a maio de 2016; que
quando assumiu a AGETUL teve dificuldade para entender o
órgão; que estava no Estado; que, nessa época, foi assessor
especial  do  Marconi  Perillo  e  viajava  com  ele  por  todo
Estado; que de maio de 2014 a maio de 2016 não conhecia
ninguém  na  AGETUL;  que  conheceu  o  CLENILSON  no
Mutirama; que ele era o responsável pela limpeza e não pela
bilheteria ou catraca; que despachou com ele algumas vezes,
como encarregado  de  serviços  gerais;  que  conhece  DAVI e
DEOCLÉCIO há muitos anos; que conheceu FABIANA lá e
teve poucos contatos com ela, que ela era da bilheteria; que se
visse  ela  na  rua  não  a  reconheceria;  que  ela  já  estava  lá
quando chegou e também quando saiu; que não fez qualquer
ato  para  que  ela  permanecesse  no  local;  que  conheceu
GERALDO MAGELA no  dia  que  assumiu;  que  ouviu  falar
muito  bem  dele  e  ele  continuou  onde  estava;  que  ele  é
funcionário abnegado e dedicado, e conduzia o parque com
muito amor; que quando saiu o MAGELA ficou lá, não sabe
quando tempo; que conheceu LARISSA de lá também, mas ela
não  era  da  bilheteria,  nem  do  Zoológico,  de  controle  de
dinheiro, de nada disso durante a sua gestão; que quando saiu
ela permaneceu lá; que quando assumiu ela era de lá,  mas
trabalhava em outra área e permaneceu onde trabalhava; que
sabe que ela assumiu a área da catraca e bilheteria na gestão
do  Alexandre;  que  conheceu  o  Dr.  Leonardo  Rodrigues
Domingues lá e o viu poucas vezes e só soube quem era ele na
cadeia, pois ficaram na mesma cela; que quando entrou ele já
estava  lá  e  não  sabe  se  ele  permaneceu  quando  saiu;  que
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conheceu TÂNIA CAMILA e  quando entrou  ela  não era  da
catraca  ou  bilheteria  durante  a  sua  gestão;  que  conhece
ZANDER tem muito tempo; que fechou acordo com o prefeito
Paulo Garcia em fevereiro; que é articulador político e não
ladrão; que o prefeito pediu para reforçar o acordo trazendo
um vereador para o partido; que convidou o ZANDER para o
partido; que durante a sua gestão nenhum ingresso lícito foi
confeccionado; que não pode responder quanto aos ingressos
falsos; que nunca mandou confeccionar nenhum ingresso; que
nunca inseriu informação falsa em borderô; que o Ministério
Público não provou que foi apreendido borderô em sua casa;
que foi apreendido cópia de documento oficial na sua casa;
que  esses  documentos  estão  arquivados  na  AGETUL;  que
nunca  teve  posse  de  dinheiro  nenhum;  que  não  era  sua
atribuição e sua função; que não tinha conhecimento do recibo
de 20/01/2017 da gráfica; que os ingressos que estavam na sua
mesa  levou  para  sua  casa  (fl.  15),  mas  era  “ingresso
promocional, venda proibida, data de validade 31/12”, sendo
um pacotinho de ingressos, vendidos a R$ 8,00 como meia e
R$ 16,00 como inteira,  tendo faturado,  em caso  de  fraude,
apenas R$ 300,00 em um esquema de milhões; que nunca,
jamais era “longa manus” ou “testa de ferro” de ZANDER
na AGETUL; que nunca aceitaria ingerência na sua gestão;
que  nunca  atendeu  interesse  do  ZANDER;  que  sempre  que
tinha tempo visitava todo mundo; que quando tinha corrida,
tinha que estar lá para dar a largada; que o seu tempo era
todo  preenchido;  que  se  o  celular  do  pipoqueiro  ou  dos
operadores de brinquedo tivesse sido apreendido certamente
teria  foto  dele;  que  ficou  chocado  com  a  afirmação  do
Ministério Público, pois se DAVI e DEOCLÉCIO tivesse feito
doação para sua campanha eleitoral é crime eleitoral e eles
não foram denunciados pelo Ministério Público Eleitoral; que
DEOCLÉCIO  não  tinha  atribuição  para  manutenção  do
Zoológico,  inclusive  quanto  a  catraca;  que  o  diretor  do
Zoológico era o Rafael  Cupertino;  que ele  era responsável
por isso; que não conhece Leonardo (fl. 16) e depois veio a
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saber que era permissionário que tirava foto de menino com
um burrinho de palha; que conhece Basileu; que trabalhou na
AGETUL;  que  foi  diretor  de  lazer  e  não  trabalhava  na
catraca; que quanto ao desvio de alimentos por ZANDER (fl.
18),  que fazia campanhas voltadas para solidariedade junto
com  a  TV  Anhanguera  e  Serra  Dourada  para  arrecadar
alimentos e a distribuição também era por eles acompanhada;
que  como  não  tinha  um  cadastro  para  distribuição  dos
alimentos,  assim  pediu  aos  vereadores  que  indicassem  as
instituições sérias, pois eles conheciam a necessidade do povo;
que  também  pediu  para  os  conselheiros  tutelares  indicar
instituições  sérias;  que  montaram  um  processo  para
distribuição; que não destinou nada para proveito próprio ou
de  terceiro;  que  não passou mensagem do “nosso  vereador
ZANDER”; que  foi  o  Urias;  que  o  ZANDER era o  “nosso
vereador”; que votou e pediu voto para ele e que isso não é
crime; que não se lembra quantas pessoas integravam o grupo
de whatsApp (…) que era o presidente da AGETUL e a função
de  GERALDO  MAGELA  era  diretor  administrativo  e
financeiro da AGETUL; que a parte de brinquedos não era
com  ele,  mas  do  supervisor  do  parque;  que  ele  abria
processos,  encaminhava processos;  que essa  parte  era  para
ele; que tudo que era de gasto era com ele; que assinou todos
os  processos;  que  levou  um  procurador  jurídico  de  sua
confiança e só assinava depois  de  emitido um parecer;  que
foram  feitos  180  horas  de  interceptação  telefônica  e  o
Ministério  Público  não  fez  nenhuma  pergunta  sobre  as
interceptações.”  (interrogatório  judicial  do  acusado  DÁRIO
ALVES PAIVA NETO, fls. 1.590/1.591, gravado em mídia às
fls. 1.610).

O acusado DAVI PEREIRA DA COSTA, por sua vez, aduziu

que  começou  a  trabalhar  no  Mutirama  como  supervisor  a  convite  de

DEOCLÉCIO, seu irmão, o qual havia sido convidado por DÁRIO, para
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ocupar o cargo de Diretor de Turismo da AGETUL.

Afirmou  que  iniciou  suas  atividades  em março  de  2016  no

Mutirama, lá permanecendo apenas cerca de sete meses, por isso conhecia

poucas  pessoas.  Detalhou  que  todos  os  problemas  referentes  ao

funcionamento do parque Mutirama lhe eram repassados, com exceção dos

atinentes à catraca e à bilheteria. 

Aduziu que apoiou  ZANDER na companha e que na foto da

denúncia  em  que  aparece  na  bilheteria  com  DÁRIO,  apenas  o  estava

cumprimentando. Quanto a  DÁRIO, disse que não sabe o que ele estava

fazendo:

“Que  não  é  verdadeira  a  imputação  que  lhe  é  feita;  que
sempre trabalhou com propaganda, inclusive de junho de 2004
a  2007;  que  trabalhou  na  Assembleia  Legislativa,  no
departamento de manutenção e limpeza, como comissionado,
por  indicação  da  então  deputada  Laudeni  Lemes;  que
começou a trabalhar no Mutirama em março de 2016 e foi até
dezembro  do  mesmo  ano  a  convite  de  DEOCLÉCIO;  que
DEOCLÉCIO havia sido convidado por DARIO; que não tinha
trabalhado  com  DARIO  antes;  que  DEOCLÉCIO  já  tinha
trabalhado  com DARIO na  política;  que  percebia  cerca  de
R$4.000,00 e pouco por mês; que o salário era fixo e pago
pela  Prefeitura;  que  o  pagamento  era  em  conta;  que
trabalhava  como  supervisor  do  parque;  que  qualquer
problema no  parque  lhe  era  remetido,  qualquer  coisa  que
remetesse ao funcionamento do parque; que sua atribuição
não tinha relação com a catraca ou a bilheteria; que sobre a
foto da denúncia em que aparece na bilheteria com DARIO,
esclarece que estava só cumprimentando DARIO e não sabe
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o  que  ele  estava  ali  fazendo;  que  o  procedimento  com  o
ingresso, a pessoa compra o ingresso, este é destacado e ao
entregá-lo  na  catraca,  joga-se  na  urna;  que  o  ingresso  é
rasgado  e  jogado  na  urna;  que  isso  não  é  atribuição  do
interrogado;  que  nunca  trabalhou  na  catraca;  que  acredita
que seja MAGELA o responsável por indicar quem ficava na
catraca e na bilheteria, por ser o diretor financeiro; que não ia
ao Zoológico; que o Zoológico não era sua atribuição; que
não  sabe  como  era  a  prestação  de  contas  dos  ingressos
vendidos; que SOLDADO era da COMURG; que tinha uma
equipe da COMURG lá que cuidava da limpeza, sendo que ele
cuidava  da  limpeza;  que  não  se  lembra  quem  ficava  na
bilheteria; que não se recorda quem estava na bilheteria na
foto da denúncia; que não sabe a data; que o DEOCLÉCIO
era diretor de turismo da AGETUL; que conhece FABIANA,
que  ela  era  caixa  da bilheteria;  que  não sabe  a  função de
LARISSA,  que  ela  é  administrativo;  que  LEANDRO era  da
limpeza da COMURG; que TÂNIA, no período que estava lá,
era responsável  pelos operadores de brinquedos;  que nunca
viu  e  não  tinha  fundamento  placa  para  não  entrar  na
administração; que era franqueada acesso; que lá tinha uma
sala  pequena;  que  ele  ficava  lá  e  tinha  outra  sala  do
MAGELA; que a porta ficava aberta; que o MAGELA ficava
lá; que não sabe o local em que se contava os ingressos para
preencher os borderôs; que fez parte da reunião para apoiar a
candidatura do ZANDER em um restaurante  na frente  do
parque;  que a reunião foi  após  fechar  o parque;  que tinha
cerca  de  30  pessoas  e  durou  30  a  40  minutos;  que
provavelmente DEOCLÉCIO estava lá; que estava lá DARIO e
ZANDER; que ficou só sete meses no parque e não conhecia
muita gente; que tinha contato com os operadores; que não
presenciou disputa para ficar na catraca ou na bilheteria; que
não  sabe  se  MAGELA  pagava  mesada;  que  já  viu  os
ingressos  e  que  eles  tinham  numeração;  que  não  foi
convocado  para  auditoria;  que  não  era  atribuição  do  seu
irmão a questão da catraca; que ele era diretor de turismo;
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que conhece Raniery; que a sua função era bem separada do
GERALDO  MAGELA;  que  com  relação  a  fala  de  Raniery
interceptada  era  sobre  quem  ia  para  a  presidência  da
AGETUL;  que  todo  dia  chegava  informação  de  um  novo
presidente da AGETUL; que ficou preso 20 dias; que não sabe
porque  está  sendo  acusado  objetivamente;  que  não  foi
segurança  de  DARIO;  que  não  integrou  organização
criminosa;  que  não recebeu dinheiro  ilícito”.  (interrogatório
judicial  do  acusado  DAVI  PEREIRA  DA  COSTA,  fls.
1.592/1.593, gravado em mídia às fls. 1.610).

O réu  DEOCLÉCIO PEREIRA DA COSTA contou que era

Diretor de Turismo da AGETUL, que sua entrada e saída coincidiram com

as  de  DÁRIO e  que  sua  função  era  fomentar  o  turismo  em  Goiás,

participar de reuniões e visitas. 

Afirmou que não trabalhava na catraca e/ou na bilheteria e que

“ao falar que DÁRIO dependia de ZANDER, era porque ele mandava

mais”, porém DÁRIO, na verdade, não dependia, em nada, de ZANDER.

Asseverou  que  apoiou  ZANDER na  campanha  e  que o

Zoológico  estava  muito  parado  quando  LEONARDO,  permissionário,

pediu  para  arrumar,  pelo  menos,  um  papagaio  para  movimentar  o

Zoológico.  Indagado,  afirmou  que  a  pretensão  de  LEONARDO  era

aumentar o movimento para ter mais clientes e, consequente, arrecadação.

Confira:

“Que  não  é  verdadeira  a  imputação  que  lhe  é  feita;  que
começou a trabalhar na AGETUL; que não ficava fisicamente
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no Mutirama; que a sede da Secretaria era no Mutirama; que
tinha sala lá na AGETUL; que foi com o DARIO; que conhece
DARIO  há  muito  tempo  de  partido;  que  seu  salário  era
R$5.000,00;  que  era  diretor  de  turismo,  para  fomentar  o
turismo  em  Goiás;  que  participava  de  reunião,  visitava,
basicamente  isso; que  não  trabalhou  na  catraca  ou
bilheteria; que não sabe dizer como era a venda de ingressos;
que não era a sua área; que DAVI era diretor do parque; que
não sabe o que ele fazia; que conhece as pessoas do parque,
mas não sabe qual a função delas; que participou da reunião
para apoiar a campanha de ZANDER; que não se lembra a
hora e o dia; que foi em um restaurante em frente; que estavam
lá várias pessoas; que estava lá DARIO, ZANDER, acredita
que DAVI; que não se lembra de outras pessoas; que a reunião
política dura em torno de 40 minutos a uma hora; que DARIO
era  secretário,  nomeado  pelo  prefeito;  que  ao  falar  que
DARIO dependia de ZANDER era porque ele mandava mais;
que  DARIO não  dependia  em  nada  de  ZANDER;  que  as
vezes  falava  aleatoriamente;  que  Leonardo  é  fotografo  do
Zoológico; que não se recorda em falar em dar arrumada no
Zoológico; que conhece ZANDER;  que estava apoiando ele;
que o salário da prefeitura não varia; que não tem conversa
em que se preocupa com o movimento do Zoológico; que ficou
preso dez dias e depois mais onze dias; que nunca deixou de
cumprir sua função; que conhecia Leonardo do Zoológico; que
era  permissionário;  que  não  tem  acesso  a  catraca;  que  o
Zoológico estava muito parado quando Leonardo pediu para
arrumar  pelo  menos  um  papagaio  para  movimentar  o
Zoológico; que Leonardo falou com ele porque tinha apoiado
ZANDER;  que  a  vontade  de  Leonardo  para  aumentar  o
movimento  era  para  ter  clientes;  que  para  Leonardo  era
melhor quando era de graça, pois o movimento era maior; que
entrou com DARIO e saiu com ele; que a conversa ocorreu
em 15/05/2017; que já tinha saído; que o pedido foi porque ele
tinha  contato  com  vereadores;  que  não  tinha  nenhuma
influência no zoológico depois quando saiu; que não voltou a
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visitar lá;  que foi  o Leonardo que ligou; que ele  sabia que
conhecia o vereador, então ele ligou”.(interrogatório judicial
do  acusado  DEOCLÉCIO  PEREIRA  DA  COSTA,
fls.1.594/1.595, gravado em mídia às fls. 1.610).

A acusada  FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO,  conforme

explicitado  alhures,  desejando  retratar-se  do  seu  interrogatório

extrajudicial, em razão do qual disse que teve muitos problemas, aduziu

que foi muito pressionada pelos Promotores de Justiça. 

Asseverou que foi ouvida sem a presença de um advogado, que

falou  o  que  lhe  vinha  à  cabeça  e  que  foi  coagida  para  uma  delação

premiada,  no  entanto,  reafirmou  que  “ouviu  dizer  o  que  falou  no

Ministério  Público”. Na  ocasião,  confirmou  que  manteve  um

relacionamento amoroso com GERALDO MAGELA. Confira:

“Que  não  é  verdadeira  a  imputação  que  lhe  é  feita;  que
começou  a  trabalhar  no  Mutirama  em  2014,  na  gestão  de
Jairo Gomes; que tinha a função de operadora de brinquedos;
que  começou  a  trabalhar  na  bilheteria  quando  entrou  o
Sebastião  Peixoto;  que  não  trabalhou  no  caixa;  que
trabalhou na catraca; que trabalhou na catraca na gestão de
Sebastião Peixoto; que na época ficou primeiro na catraca na
gestão de Sebastião Peixoto; que seu salário era R$ 1.700,00 e
poucos;  que  recebeu  diária  após  ter  sido  exonerada  e
continuar trabalhando; que o pagamento era feito pelo pessoal
do  parque;  que  o  seu  serviço  era  vender  o  bilhete;  que
primeiro trabalhou na catraca; que saiu do parque e ficou um
ano e pouco na SETEL e quando voltou trabalhou no caixa;
que era na gestão do DARIO; que a sua função era vender
bilhete; que GERALDO MAGELA nunca lhe entregou bolco de
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ingresso falso; que teve um caso com GERALDO MAGELA;
que prefere não responde algumas perguntas; que GERALDO
MAGELA era diretor administrativo e financeiro, responsável
por contratar o pessoal e responsável pelo caixa; que o seu
horário era nove horas; que os ingressos já estavam lá quando
chegava;  que  tinha  uma  placa  na  administração  e  na
bilheteria de proibido entrar; que não tinha preferência para
ficar na catraca ou na bilheteria;  que quem escolhia era o
presidente;  que  quando  foi  para  o  caixa  era  o  Sebastião
Peixoto; que continuou no caixa na gestão do DÁRIO; que os
ingressos eram numerados;  que tirou a foto do DÁRIO na
bilheteria apenas por tirar; que Ângela colocava as pulseiras;
que  não  se  recorda  da  conversa  com  Ângela;  que  não  se
lembra de ter falado de ter tirado dinheiro do caixa; que no
interrogatório no Ministério Público foi muito pressionada;
que  todos  os  promotores  coagiram  a  interroganda; que  a
coação era que se não falasse ia ter mandado de prisão; que
não estava mais raciocinando; que ouviu dizer o que falou no
Ministério  Público;  que  não  tinha  certeza;  que  no parque
tinha  muitos  funcionários  e  muitas  conversas; que
GERALDO MAGELA nunca lhe falou de ingressos falsos;
que  o  Ministério  Público  a  coagiu  para  uma  delação
premiada; que  não  sabia;  que  sabia  que  vendia  bilhete
numerado, mas não sabia o que acontecia depois que vendia o
ingresso, da porta para fora até a administração não sabia o
que ocorria; que falou no Ministério Público o que vinha na
cabeça; que falou o que ouvia dizer de DARIO, de bilheteria,
disso e daquilo; que passou o que ouviu; que no Ministério
Público  não  foi  acompanhada  por  advogado;  que  a  Dra.
Gabriela disse que não era necessário chamar advogado; que
falaram que era condução coercitiva; que era contratada pela
COMURG;  que  era  cedida  ao  Mutirama;  que  nunca
participou  de  fechamento  de  caixa,  porque  eles  mandavam
ficar em brinquedos ou na portaria de cima; que MAGELA
que a mandou ficar no caixa; que não se recorda quando foi
exonerada; que era comissionada; que entrou em fevereiro de
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2014 e ficou até a primeira semana de Alexandre; que nesse
período trabalhou oito meses exonerada; que recebia por fora
quando estava exonerada; que isso foi na gestão de DÁRIO;
que pagam a diária de R$ 50,00 depois que foi exonerada; que
trabalhou no caixa uma semana na gestão de Alexandre; que
quando  a  LARISSA  assumiu,  a  interrogando  foi  para  os
brinquedos;  que  a  delação  premiada  foi  oferecida  sem  um
advogado; que  os  promotores  falavam que  não  ai  sair  na
mídia;  que  sua  imagem  não  ia  sair  na  internet;  que  ela
poderia  ficar  segura;  que  de  lá  para  cá  teve  muitos
problemas; que a Dra. Gabriela acompanhou a diligência em
sua casa; que foi em silêncio quanto estava na viatura; que
quando chegou no Ministério Público entregou o seu celular;
que  destravou  o  seu  telefone  e  entregou;  que  entrou  no
Ministério Público as sete horas da manhã e saiu as seis horas
da  tarde;  que  o  interrogatório  foi  apenas  no  período  da
manhã; que chegou em casa sofreu grande constrangimento
porque tudo já estava no noticiário, principalmente a notícia
quanto  ao  seu  silicone;  que  criaram  um  perfil  falso  no
facebook  falando  que  os  peitos  da  interrogando  era
patrimônio público; que teve muitos problemas de lá para cá;
que conheceu DÁRIO assim que assumiu a presidência; que
não tinha contato; que as vezes ele ia visitar o seu caixa; que
ele  queria  entender  como  funcionava  a  bilheteria;  que  o
contato com ele era mínimo; que nunca falou sobre bilhete ou
dinheiro  com  ela;  que  só  perguntava  como  estava  o
movimento; que era muita gente conversando sobre valores;
que queria, saber quanto arrecadava; que a interrogando não
participou de fechamento de caixa e nunca teve curiosidade de
saber quanto se arrecadava em um dia; que os R$ 700.000,00
que  falou,  foi  porque  chegou  até  a  interrogando  essa
conversa desse assunto; que o pessoal conversava muito; o
que  eles  supunham,  passavam para a  frente,  mas nada que
pudesse  provar  alguma  coisa;  que  conhecia  o  ZANDER
porque na confraternização ele foi e falou alguma coisa; que
foi em dezembro; que estava todos os servidores; que no disse
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me disse  “chegou até  a  gente”  que  ZANDER queria  esse
valor  de  R$  20.000,00  de  mesada  para  que  MAGELA
permanecesse no cargo; que foi só comentário; que DÁRIO
não participava da contagem de dinheiro; que mesmo sendo
presidente ele não era autorizado a mexer no caixa; que ele
não mexia no caixa pelo menos na frente da interrogada; que
tudo que era vendido no dia MAGELA fazia o recolhimento do
dinheiro e subia para não ficar muito dinheiro no caixa; que
era só o MAGELA que fazia o recolhimento do dinheiro; que
trabalhava  nos  caixas  a  interrogada,  o  LEONARDO  e  a
HELOISA; que quando o movimento aumentava tinham ajuda
para colocar as pulseiras; que TÂNIA trabalhou no caixa, mas
não era fixa; que quando aumentava o fluxo de visitantes ela
ia  para  o  caixa;  que  eram  só  conversas  de  que  TÂNIA
roubava dinheiro do caixa; que nunca viu TÂNIA retirando
dinheiro; que não confirma que ela roubava”. (interrogatório
judicial  da  acusada  FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO,
1.596/1.597 e gravado em mídia às fls. 1.610).

A  acusada  LARISSA  CARNEIRO  DE  OLIVEIRA

(interrogatório judicial,  gravado em mídia  de  fl.  1.610) afirmou apenas

“que não é verdadeira a imputação que lhe é feita; que faz uso do direito

de permanecer em silêncio”.

O  acusado GERALDO  MAGELA  NASCIMENTO

(interrogatório gravado na mídia de  fl.  1.610), de igual forma, asseverou

“que não é verdadeira a imputação que lhe é feita; que faz uso do direito

de permanecer em silêncio”.

Na  mesma  toada,  o  acusado  LEANDRO  RODRIGUES

DOMINGUES (interrogatório gravado na mídia  de  1.610)  se limitou a
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dizer “que não é verdadeira a imputação que lhe é feita; que faz uso do

direito de permanecer em silêncio”.

A acusada TÂNIA CAMILA DE JESUS NASCIMENTO DE

SOUSA, a seu turno,  relatou que trabalhou no caixa do Mutirama apenas

nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, só ficando sabendo do rombo de

R$7.000,00 (sete mil reais), posteriormente.

Narrou  que  prestava  contas  para  LARISSA,  para  quem

entregava o dinheiro, e que, em caso de desfalque, LARISSA conseguiria

identificar, porque ela era a responsável. Observe:

“Que  não  é  verdadeira  a  imputação  que  lhe  é  feita;  que
começou a trabalhar no Mutirama em 2012 como operadora
de brinquedo; que ficou até o início de 2017; que trabalhou
como encarregada;  que  trabalhou  no  caixa  em janeiro  de
2017; que o ingresso é rasgado e colocado na urna; que na
gestão de  Alexandre  tinha assinatura  no verso  do ingresso;
que  para  prestar  contas  tinha  que  anotar  a  quantidade  de
ingressos e o valor; que entregava para LARISSA; que tinha
uma  salinha  que  entregava  o  dinheiro  e  saia;  que  era
LARISSA que recebeu tudo; que quanto ao rombo no caixa
da  primeira  semana  de  janeiro,  informa  que  tinha  dado
normal;  que a Ângela ficava na bilheteria; que tinha outra
Tânia que também operava brinquedo;  que não sabe porque
Ângela  falou  que  a  interrogando  roubava  dinheiro;  que
nunca  quis  ir  para  o  caixa;  que  depois  foi  retirada  e
colocaram um rapaz no caixa, mas não sabe o nome dele; que
nos  borderôs  colocava  os  bilhetes  e  os  valores,  assinava  e
entregava; que cada caixa tinha o seu borderô; que depois do
fechamento  do  caixa,  primeiro  conferia  e  depois  conferia
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novamente com a LARISSA; que o caixa bateu normal; que já
aconteceu de não bater o caixa, ter dado diferença para mais;
que já trabalhou na catraca; que o pessoal responsável pela
catraca retirava o bilhete, colocava em um saco preto, deixava
lá perto do banheiro; que depois alguém passava lá e pegava;
que embaixo da urna tinha um cadeado; que o responsável
abria o cadeado para retirar os ingressos; que os ingressos
retirados  eram incinerados;  que  LARISSA não  falou nada
que  o  seu  caixa  não  bateu;  que  acredita  que  LARISSA
conferia os  outros  caixas;  que  faz o  mesmo sistema do seu
caixa; que o borderô ficava com LARISSA; que acredita que
em caso de desfalque LARISSA conseguiria identificar, pois ela
era responsável; que nesses dias (08 e 09/04) LARISSA disse
que estava tudo ok; que não sabe se  tinha conferência de
ingressos rasgados; que o contato era restrito ao serviço; que
só cumprimentava DARIO; que só viu ZANDER; que conhecia
MAGELA;  que  nunca  foi  convidada  para  integrar  esquema
criminoso;  que ficou no caixa janeiro e fevereiro de 2017;
que foi retirada em fevereiro; que não viu DARIO ou ZANDER
no Mutirama  em janeiro de 2017; que sempre foi reservada e
não  ouvia  conversas  no  parque; que  quanto  ao  rombo  de
R$7.000,00 só ficou sabendo depois”.  (interrogatório judicial
da  acusada  TÂNIA CAMILA DE JESUS NASCIMENTO
DE SOUSA, gravado na mídia de fl. 1.610).

O acusado ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA, no mesmo

vértice,  divergindo  das  declarações  de  DÁRIO  no  sentido  de  que  fez

campanha para  ZANDER,  afirmou que não tinha nenhuma ligação com

aquele (DÁRIO).

Em  linhas  gerais,  discorreu  que  conhece  bem  a  máquina

pública,  porque  foi  vereador  por  dois  mandatos,  e  que  GERALDO

MAGELA,  de  alguma forma,  o ajudou eleitoralmente.  Todavia,  disse
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que,  apesar  de  GERALDO  MAGELA falar  que  o  apoiava,  prestava

auxílio eleitoral também para WELLINGTON e CARLINHOS, este último

ligado a JOVAIR.

Aduziu que não indicou DÁRIO para cargo na AGETUL e que

foi  para  o  partido  dele  no  último  dia  da  janela  eleitoral,  a  convite  do

prefeito PAULO GARCIA e do presidente do partido da época, e não por

influência de DÁRIO.

Detalhou que tem projeto, como defensor da causa animal, para

extinguir o Zoológico; que toda a sua campanha foi bancada com recursos

próprios; que também é cantor, e, ainda trabalha com a compra e venda de

carros,  contudo,  os  rendimentos  que  auferiu  a  esse  título  não  foram

declarados, por serem comissão.

Afirmou que também não indicou BASILEU para ocupar cargo

no  Mutirama  e  que  tampouco  propôs  para  GERALDO  MAGELA

permanecer no cargo. No mesmo sentido, disse que não liderou nenhum

grupo  de  vereadores  para  falar  com  ALEXANDRE  SILVA  DE

MAGALHÃES,  para  pedir  o  retorno  de  GERALDO ao  cargo  antes

ocupado. 

Contraditoriamente, ao final da sua fala, acrescentou que não

lideraria nenhum grupo nesse sentido, ou seja, para pedir por GERALDO

MAGELA,  porque  ele  não  fez  parte  das  pessoas  que  o  ajudaram  na
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eleição, sendo absurda essa denúncia do Ministério Público. Confira:

“Que não é verdadeira a imputação que lhe é feita; que as
doações da sua campanha são de recursos próprios; que a
doação de R$ 30.000,00 foi referente à venda de um veículo,
Jipe Defender, que o carro foi avaliado em R$ 46.000,00 e o
vendeu por R$ 41.500,00; que pegou de sinal R$ 1.500,00 e
um ou dois dias depois foi transferido R$ 40.000,00 para a sua
conta de pessoa física; que R$ 30.000,00 foi transferido para a
conta da campanha e R$ 10.000,00 ficou na sua conta pessoal;
que foi o Hemerson quem comprou o carro; que entregou o
carro para ele, na casa dele; que não se lembra de ter sacado
o restante; que já teve no passado recente sociedade em loja
de  carro  e  até  hoje  recolhe  pela  prefeitura  o  imposto  de
autônomo; que, em razão do conhecimento que tem, continua
a fazer  negócio  de  carro;  que  não  declara  essa  renda  em
Imposto de Renda, pois é apenas comissão; que não fica com
o carro em sua posse; que toda doação que fez, declarada na
conta  eleitoral,  foi  oriunda  de  seu  salário;  que  doou
R$51.000,00 e poderia ter doado até 100% de seu salário até
R$ 160.000,00; que todo dinheiro em espécie é oriundo do seu
salário; que também pode ser proveniente do seu trabalho na
Câmara ou de cantor; que canta na noite, sexta e sábado; que
ganha R$ 1.000,00 e  divide  com o seu  parceiro;  que  essas
fontes de renda foram ditas na oitiva no Ministério Público;
que  não  tem  nenhuma  vinculação  com  o  dinheiro  do
Mutirama;  que não tem lembrança do valor que declarava,
que tudo que entrou na sua conta tem fonte; que pode ter
sido  empréstimo  consignado,  comissão;  que  não  tinha
nenhuma ligação  com o  DARIO na AGETUL;  que  conhece
bem da máquina pública,  que é vereador por dois mandatos;
que com relação à conversa de Raniery com DARIO, tem que
perguntar para Raniery;  que a mensagem encaminhada do
seu celular para DARIO, o “além de nós” refere-se a outras
pessoas;  que  a  mensagem  lhe  foi  encaminhada;  que
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encaminhou para o DARIO porque o MAGELA, de alguma
forma, o ajudava eleitoralmente;  que MAGELA pertencia a
outro  grupo  político; que  MAGELA apesar  de  falar  que
ajudava  o  interrogando também ajudava  o  Wellington e  o
Carlinhos, o qual tem ligação com Jovair; que a ajuda era
eleitoral; que  não  falou  em  ajuda  financeira;  que  apenas
repassou a mensagem; que era para demonstrar que ele não o
ajudava  de  maneira  nenhuma;  que  não  tem  nenhuma
vinculação com os adesivos nos carros dos funcionários; que
não teve reunião no Mutirama; que aconteceu reunião fora do
Mutirama, fora do horário de expediente, com o grupo que o
apoiava; que a reunião não foi sobre adesivo; que a reunião
foi para pedir voto, que se não pedir voto não vence a eleição;
que não se lembra quem estava na reunião; que tinha algumas
pessoas que trabalhavam no Mutirama; que tinha de 20 a 30
pessoas  na  reunião;  que  ocorreu  no  antigo  prédio  de  um
restaurante em frente ao Mutirama; que DARIO estava lá; que
DAVI  estava  lá;  que  não  se  lembra  se  MAGELA  e  DIO
estavam lá; que provavelmente não; que se sente orgulhoso da
mensagem  referindo  ao  interrogando  como  “nosso
vereador”; que não é “nosso vereador” só na AGETUL; que
é  “nosso  vereador”  da  comunidade  espírita;  que  é  “nosso
vereador” dos defensores dos animais; que vários grupos de
wathssap  comemoraram  a  sua  eleição;  que  sobre  o  áudio
interceptado  com  sua  mulher,  esclarece  que  a  voz  dela  é
embargada pela manhã, pois toma remédio para dormir desde
a morte de sua mãe de câncer de pulmão; que na conversa a
voz preocupada era a do interrogando, pois DARIO era do seu
partido; que chegou na Câmara e todos comentavam sobre a
operação do Ministério Público; que qualquer indicação para
órgão da prefeitura ela faz parte de apoio ao governo e de
base de apoio; que influência direta não teve nas indicações;
que pode ter feito indicações no Mutirama e em outro órgão;
que não indicou o GERALDO MAGELA para permanecer
ou para tirar; que Basileu, que foi conselheiro tutelar, que
não o indicou; que não indicou DARIO; que o DIO tinha que
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responder sobre o interrogando mandar em DARIO; que hoje
o mandato é do partido; que deveria ser o contrário; que o
interrogado  é  que  deveria  depender  de  DARIO;  que  com
relação ao áudio interceptado com Wellington que se refere a
MAGELA como “manquinho”,  que ele  deveria  sair  preso;
que pede desculpas pelo termo pejorativo; que não usaria o
termo em público; que é uma briga de espaços; que é uma
briga política; que “sair preso de lá” é um jargão; que se usa
muito esse jargão se for interceptar os 35 vereadores; que não
sabe quem é Professor Jorge; que não conhece CLENILSON;
que conhece DARIO; que conhece DAVI,  mas não trabalha
para  o  interrogando;  que  conhece  DEOCLÉCIO;  que  não
conhece FABIANA; que conheceu GERALDO MAGELA; que
não conhece LARISSA; que não conhecia LEANDRO, que o
conheceu aqui; que não conhece TÂNIA; que conhece DARIO
desde  a  eleição  do  interrogando  de  2012,  que  ele  era
presidente do partido; que o conhece do meio político;  que
nunca foi a casa dele; que não colocou DARIO lá; que é o
contrário,  que  foi  para  o  partido  no  último dia  da  janela
eleitoral a convite do prefeito Paulo Garcia e do presidente
do partido na época; que não participou de nenhuma reunião
para indicação de cargo, para que apoiasse partido A ou B;
que foi para o partido para composição de chapa, pois tinha
chance  da  ganhar  a  eleição;  que  o  convite  foi  feito  pelo
DARIO e pelo prefeito; que o vereador não faz isso de acordo
de vantagens; que quando fez o acordo DARIO já estava na
AGETUL; que  na  composição  política,  vereador  esta  no
“rabo da fila”; que a composição era para apoiar a eleição de
Adriana Acorssi; que não teve uma eleição vultosa; que foi o
vereador  eleito  proporcionalmente  com o  menor  número  de
votos; que já estava no partido; que o partido já estava com a
chapa consolidada; que o partido estava coligado com o PT e
com o PCdo B; que não participou de nenhuma reunião, a não
ser a eleição final com a candidata a prefeitura Adriana com a
cúpula  do  PT,  com a  cúpula  do  PCdoB,  com a  cúpula  do
partido PPL e com a “nossa”, para consolidação de chapa
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para remeter  ao TRE;  que  vendeu bem particular  seu  para
pagar a gráfica no Setor Universitário; que não teve doação
nem  do  DARIO  nem  do  PEN,  hoje  Patriota; que  não
conversou com DARIO sobre ir para a AGETUL; que como
defensor  da  causa  animal,  tinha  projeto  para  extinguir  o
Zoológico;  que  não  teve  nenhum  tipo  de  gerência  ou
ingerência;  que  se  foi  ao  Mutirama  duas  ou  três  vezes  na
gestão do seu partido, foi muito; que ia mais na prefeitura e na
AMA pois atuava como defensor dos animais; que em nenhum
momento pediu para falsificar ingressos;  que ficou sabendo
pela imprensa; que se soubesse denunciaria; que tenta achar
no processo como o interrogando pode ser chefe de quadrilha;
que conheceu MAGELA durante o processo eleitoral; que o
MAGELA  é  ligado  ao  partido  contrário  ao  seu;  que  esse
partido é que exerce suplência do seu mandato; que MAGELA
é  fundador  desse  partido,  o  PT;  que  MAGELA  trabalhou
durante todo tempo para outro candidato; que se pudesse falar
naquele  momento  do  áudio  interceptado,  era  que  MAGELA
tivesse morto; que ele atrapalhou o interrogando no sentido
eleitoral,  no  sentido  figurado;  que  não  tem  nada  contra  o
MAGELA;  que  não  sabe  quem  é  “ele  nas  conversas
interceptadas;  que  não  tem  conhecimento  sobre  ingressos
falsificados e se tivesse denunciaria; que não doou ingresso;
que  o  ano  eleitoral  é  um  ano  muito  difícil;  que  foi  ao
Mutirama com seus filhos e teve o cuidado de pagar ingressos
para seus filhos e para o interrogando, senão engana no valor
de R$ 14,00; que ao contrário, não mandava em DARIO, pois
todos sabem que o mandato é do partido,  se o seu partido
fizem uma base com o prefeito e ele votar contrário, o partido
pode  pedir  o  seu  mandato;  que  se  essa  influência  fosse
exercida era  de  forma contrária;  que  não  exercia  qualquer
influência;  que  o  adesivo,  quando  se  forçar  uma  pessoa  a
colocar  o  adesivo,  a  pessoa  não  vota  em  você;  que  faltou
adesivo na sua campanha; que mandou fazer 1.250 adesivos;
que  tem experiência  política;  que  foi  eleito  e  ajudou  outro
vereadores  a  serem eleitos;  que  não  exigiria  que  os  carros
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ficasse no estacionamento com o seu adesivo, mas sim lá fora;
que  não  se  apropriou  de  alimentos  arrecadados  em
campanhas; que indicava instituições e conselheiros tutelares;
que não participou de ato de entrega de alimentos; que nunca
participou do grupo de wathsapp da AGETUL; que se sente
orgulhoso   de  ser  “nosso  vereador”  do  Mutirama  e  se  for
reeleito que ser; que é cantor; que tem uma dupla sertaneja
Fábio Costa e Fernando; que é o Fábio Costa; que o depósito
na  conta  bancária  que  fazia  não  era  compatível  com  a
modalidade  caixa  2,  pois  utilizava  o  seu  CPF  e  o  CNPJ
eleitoral; que fez tudo de acordo com que manda a lei; que sua
esposa  faz  uso  de  medicação  controlada  até  hoje;  que
específico  não tem conhecimento de que Basileu faz; que ele
era pré-candidato e  desistiu  para ocupar cardo de direção;
que ele ocupou essa diretoria pela composição com o prefeito
e a candidata Acorssi; que como ele não era mais candidato, o
interrogando chamou ele  para apoiá-lo;  que  corre  atrás  de
apoio; que os únicos cargos que tem poder de indicação são
os 12 do seu gabinete; que indica esses 12 cargos; que tem
gerência  sobre  esses  12  cargos;  que  indicações  para  a
prefeitura para os cargos comissionados são para conjunturas
políticas; que indica uma pessoa muitas vezes é atendido pelo
prefeito e muitas vezes não é atendido; que Basileu saiu dessa
indicação  e  foi  para  outra;  que  ele  não  apoiou  os  seus
candidatos  para  a  última  eleição  e  ele  não  foi  exonerado,
demonstrando que não tem gerência para nomear e exonerar
ninguém;  que  a  relação  com  o  DARIO  era  político  e
partidária;  que  se  perguntar  onde é  a  casa de  DARIO não
sabe levar lá; que era desativado o bar da reunião; que nunca
fez proposta para GERALDO MAGELA para permanecer no
cargo; que não teria nem liberdade para fazer tal proposta;
que não teria feito, não faria e não fez; que não tem nenhum
tipo  de  liderança  sobre  os  vereadores  citados  que  teriam
procurado  Alexandre  para  permanência  de  GERALDO
MAGELA; que nunca esteve com Alexandre Magalhães; que
conheceu Alexandre Magalhães depois que tomou posse; que
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não iria liderar grupo para pedir por GERALDO MAGELA;
que ele não fez parte das pessoas que o ajudaram na eleição;
que  é  absurda  a  denúncia  do  Ministério  Público; que
nenhuma vez  esteve  conversando com GERALDO MAGELA
sozinho; que sempre tinha duas ou três pessoas; que não tinha
nenhum tipo de relacionamento com Alexandre; que conheceu
GERALDO MAGELA em 2016,  após  seu  partido  ir  para  a
AGETUL; que não tem gerência sobre indicações que são do
prefeito”.  (interrogatório  judicial  do  acusado  ZANDER
FÁBIO ALVES DA COSTA, gravado na mídia de fl. 1.610).

Em sentido diametralmente oposto às negativas de autoria dos

acusados judicialmente, ao ser ouvido, sob o crivo do contraditório e da

ampla defesa, confirmando sua versão extrajudicial, o sucessor do acusado

DÁRIO na  Presidência  da  AGETUL,  ALEXANDRE  SILVA  DE

MAGALHÃES, detalhou como funcionava a organização criminosa, o seu

modus operandi, bem assim indicou quais eram os integrantes do grupo,

em especial os seus líderes.

Discorreu que, na condição de Presidente da AGETUL, assim

que assumiu a AGETUL, percebeu uma grande diferença de arrecadação

nos primeiros meses de sua gestão (dia 12 ou 13 de janeiro de 2017), em

comparação com a arrecadação da gestão anterior, quando  DÁRIO era o

presidente, principalmente em relação à arrecadação no mês de julho no

Parque  Mutirama.  Relatou  que,  no  Parque  Zoológico,  também  houve

diferença  na  arrecadação,  e  que  na  sua  gestão  foi  superior,  mais  que

dobrando com relação à gestão pretérita.
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Descreveu que a prestação de contas da gestão anterior se dava

por meio de planilhas simples,  realizadas de maneira artesanal tanto no

Parque Mutirama como no Zoológico,  sem nenhum tipo de controle da

venda dos ingressos, inclusive mencionou o fato de que na tesouraria do

Mutirama  foram  encontradas  duas  planilhas  referentes  ao  mesmo  dia,

entretanto,  com  valores  diferentes.  Afirmou  que  o  responsável  pelo

Mutirama na gestão anterior era o acusado GERALDO MAGELA. 

Relatou  que,  tão  logo  assumiu  a  Presidência  da  AGETUL,

ainda na primeira semana, observou a disparidade de arrecadação com a

gestão  anterior,  ocasião  em  que  ouviu  dos  funcionários  do  Mutirama

comentários sobre os desvios. Contou que, para impedir aludidas práticas,

passou a assinar os ingressos, ao que observou um aumento considerável

na arrecadação. Entretanto, mesmo com essas medidas, afirmou que ainda

verificava a presença de ingressos sem assinatura, por isso, exonerou os

funcionários que não eram de sua confiança.

Asseverou que,  ainda nesse  período,  o  acusado  GERALDO

MAGELA,  pessoalmente,  o  convidou  para  fazer  parte  do  esquema

criminoso,  entregando-lhe  cerca  de  cinco  mil  ingressos  duplicados,  os

quais foram impressos pela LL Gráfica. Pontuou que não era possível a

ocorrência do esquema sem a participação dos servidores da bilheteria, os

quais, segundo tomou conhecimento, recebiam mesadas para participarem

da organização criminosa.
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Afirmou  que  funcionários  da  AGETUL  relatavam  que  o

dinheiro desviado tinha por finalidade a campanha eleitoral de vereadores e

parlamentares  municipais,  dentre  eles  os  vereadores  ZANDER  e

WELLINGTON PEIXOTO, e que, ainda, segundo aludidos funcionários,

os presidentes anteriores saíram da AGETUL ricos.

Aduziu  que  foi  procurado  por  GERALDO MAGELA,

querendo participar de sua gestão no Mutirama e que, mesmo após a sua

saída, ele ainda mantinha vínculo com LARISSA. Contou que, apesar de

GERALDO MAGELA ter questionado se poderia pedir a intercessão de

vereadores  em seu favor,  não foi  procurado por  nenhum vereador  para

tratar  desse  assunto.  Contou,  ainda,  que  sentiu  que  MAGELA fazia

pressão para prosseguir com o esquema criminoso.

Com  relação  ao  acusado  DEOCLÉCIO,  afirmou  que  ele

comandava as bilheterias do Zoológico e que ele já estava lá quando as

catracas  pararam  de  funcionar,  mas  que  ele,  assim  como  o  seu  irmão

DAVI,  não tinham poder de decisão.  Asseverou que não havia controle

sobre as bilheterias e os borderôs e que o responsável por essa função era o

gestor  do  parque.  Quanto  aos  acusados  LEANDRO e  CLENILSON,

afirmou  que  trabalharam  nas  catracas  na  gestão  anterior,  ou  seja,  de

DÁRIO, mas que não eram de sua confiança.

Salientou  que,  segundo  LARISSA,  vereadores  que  ela  não

declinou os nomes, saíam da AGETUL com sacolas, mas, na sua gestão, só
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apareceram para solicitar ingressos e empréstimo de brinquedos. Narrou

que  quando  assumiu  a  presidência  da  AGETUL,  dez  brinquedos  do

Mutirama estavam estragados e não havia manutenção no parque, mas que

isso não influenciava no movimento e nem na arrecadação. 

Afirmou que FABIANA trabalhou no caixa, mas não sabe por

quanto tempo. Em relação a LARISSA, disse que ela não estava lotada no

parque na gestão de DÁRIO, mas, na sua gestão, foi gerente financeira da

AGETUL,  esclarecendo  que  a  indicação  partiu  de  SEBASTIÃO

PEIXOTO, porque ela exerceu a mesma função na gestão dele. Entretanto,

narrou que percebeu um furo no caixa de cerca de R$ 7.000,00 (sete mil

reais)  enquanto  LARISSA exercia  a  nova  função,  mas  não  é  possível

afirmar de qual caixa o dinheiro saiu (desviado).

 Salientou que procurou ter o controle dos ingressos ao detectar

o furo dos caixas e que LARISSA era a responsável por fechar os borderôs

e depositar o dinheiro. Detalhou  que contou os ingressos na presença de

FÁBIO  e  LARISSA,  e  que  desta  também  era  a  responsabilidade  de

recolher  os  ingressos,  os  quais,  depois  de  usados,  voltavam  para  a

administração para conferência, tendo sido neste momento que descobriu

que  a  fraude  continuava,  uma  vez  que  muitos  ingressos  possuíam  a

numeração repetida (fls. 1.183/1.186):

“Que tomou posse no dia doze ou treze de janeiro de dois mil e
dezessete; que foi antecedido por Dário Paiva; que não sabe
se Dário Paiva foi indicado ao cargo; que havia uma diferença
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grande de arrecadação durante os meses de janeiro e julho;
que se lembra que no mês de julho de dois mil e dezesseis a
arrecadação foi de duzentos e setenta mil reais; que somente
no  mês  de  julho  de  dois  mil  e  dezessete  a  arrecadação
ultrapassou  o  valor  de  um  milhão  de  reais;  que  quando
assumiu a pasta tanto o parque quanto o zoológico deviam
energia há mais de seis meses; que a diferença de arrecadação
na  sua  gestão  era  superior  a  mais  que  o  dobro  daquela
verificada na gestão anterior; que a prestação de contas na
gestão  anterior  ocorria  por  meio  de  planilhas  simples  de
maneira bem artesanal; que no zoológico verificou a mesma
situação no Mutirama, ou seja, sem nenhum tipo de controle
sobre  a  venda  de  ingressos;  que  dentro  da  tesouraria  do
Mutirama foram encontrados dois  borderôs relacionados ao
mesmo dia,  mas  com valores  diferentes;  que  não  chegou  a
conferir se os valores depositados correspondiam aos valores
descritos  no  borderô;  que  o  responsável  pelo  Parque
Mutirama  na  gestão  anterior  era  o  Geraldo  Magela;  que
quando  assumiu  percebeu  logo  na  primeira  semana  a
disparidade  de  arrecadação  com  a  gestão  anterior;  que
dentro do Parque Mutirama ouvia de funcionários sobre a
divergência  de  valores  arrecadados  com os  constantes  nos
borderôs; que o depoente e Carlos Magno passaram a assinar
os ingressos, visando o impedimento de irregularidades; que
a  arrecadação  do  Parque  Mutirama  aumentou
consideravelmente;  que  mesmo  na  gestão  do  depoente,
apareciam  ingressos  sem  assinaturas;  que  exonerou  os
funcionários  citados  porque  os  mesmos  não  eram  de  sua
confiança; que  constatou  que  as  pessoas  citadas  tinham
grande interesse em trabalhar na portaria; que foi convidado
por  Geraldo  Magela  para  fazer  parte  do  esquema;  que
Geraldo Magela um dia compareceu ao Parque Mutirama
com cerca de cinco mil ingressos; que o depoente entregou os
ingressos ao GAECO; que reconhece os ingressos descritos
às fls.  09/10,  da Denúncia como sendo aqueles que foram
entregues  pelo  depoente  ao  GAECO; que  constatou  a
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existência de ingressos duplicados, mas com layout diferente;
que não se lembra se tais ingressos estavam assinados; que
sem  a  conivência  dos  servidores  da  bilheteria  não  seria
possível  a  existência  do  esquema;  que  os  servidores  da
bilheteria  recebiam  “mesadas”  da  diretoria  do  Parque
Mutirama para participarem do esquema; que sabe que os
ingressos foram impressos pela LL Gráfica,  não sabendo a
localização  da  mesma;  que  não  sabe  dizer  se  o  dinheiro
desviado era usado para fins partidários; que ouviu dizer que
o dinheiro desviado seria destinado a candidatos a vereador e
até mesmo parlamentares municipais; que foi informado por
funcionários da época que vereadores,  entre eles Zander e
Wellington,  faziam fila  para  pegar  dinheiro  no  Mutirama;
que foi procurado pelo Geraldo Magela sobre a possibilidade
de  nomeá-lo  novamente  para  a  gestão  do  Mutirama;  que
Geraldo Magela mantinha vínculo com Larissa mesmo após
a saída de Geraldo Magela; que recebeu uma mensagem de
Whatsapp feita pelo Jorge, o convidando para uma conversa
sobre o Mutirama; que o depoente no entanto não conversou
sobre  isso  com  ele;  que  conhece  Deoclécio  de  vista;  que
Deoclécio comandava as bilheterias do zoológico; que quando
as catracas do zoológico pararam de funcionar, Deoclécio já
estava lá (...) O que entende por furo de caixa é a ocorrência
de venda sem notas e desvios; que não havia controle sobre as
bilheterias,  inclusive  sobre  os  borderôs;  que  aponta  como
responsável o gestor do Parque (…) Que Leandro e Clenilson
não eram de sua confiança; que Leandro e Clenilson nunca lhe
pediram para trabalhar nas catracas; que Larissa nunca lhe
informou  sobre  pedidos  de  Leandro  e  Clenilson  para
trabalharem  nas  catracas;  que  Leandro  e  Clenilson
trabalharam nas catracas antes de sua gestão anterior; que é
impossível saber qual ou quais catracas receberam ingressos
falsos (…) Que  os vereadores Zander, Wellington Peixoto ou
qualquer outro vereador não o procuraram pessoalmente para
pedir o retorno de Geraldo Magela; que pode informar que na
sua gestão nenhum dos vereadores citados o procuraram para
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indicar qualquer funcionário para os Parques; que sentiu que
Geraldo  Magela  fazia  pressão  para  que  o  esquema
continuasse;  que vários vereadores frequentaram a AGETUL
na época das eleições; que a própria Larissa  mencionou que
vereadores saíam da AGETUL com sacolas; que Larissa não
nominou  qual  seriam  esses  vereadores;  que  é  comum
vereadores comparecerem a AGETUL para solicitar ingressos
em benefícios de instituições; que quando assumiu a AGETUL
dez brinquedos estavam inabilitados; que em noventa dias os
brinquedos voltaram a funcionar; que constatou que o Parque
não  tinha  manutenção  no  momento  em  que  assumiu  a
AGETUL;  que  o  fato  de  ter  brinquedos  estragados  não
influencia  na  arrecadação  do  Parque (…)  Que  vários
funcionários da AGETUL afirmavam que o dinheiro desviado
seria  destinado  a  campanha  eleitoral  de  vereadores;  que
procurou o Ministério Público quando soube do fato; que já
abriu vários procedimentos contra funcionários, os quais estão
na  Procuradoria  do  Município;  que  esperou  o  término  da
investigação  para  tomar  providências;  que  quando assumiu
não havia diretor financeiro; que nomeou cinco pessoas para
fazer contagem do dinheiro; que na sua gestão indicou quatro
ou  cinco  funcionários;  que  o  esquema  perdurou  até  a
deflagração  da  operação;  que  nunca  viu  Dário  exercendo
pressão sobre os funcionários dos Parques; que funcionários
da AGETUL comentam que todos os presidentes que passaram
pela Agência saíram ricos (...) Que assumiu a Agetul no dia
doze  ou  treze  de  janeiro  de  dois  mil  e  dezessete;  que
determinou o retorno de Deoclécio e Davi aos seus órgãos de
origem;  que  se  lembra  de  Dioclécio,  não  se  lembrando  de
Davi; que Davi e Dioclécio não tinham poder de Decisão (…)
Que foi feita uma auditoria sobre o desvio do dinheiro; que a
direção libera os ingressos para os caixas, os caixas vendem e
retornam  o  dinheiro;  que  ninguém  assinava  nenhum
documento referente a movimentação dos caixas; que não é
possível apurar a movimentação de cada caixa; que não sabe
quanto  tempo  Fabiana  permaneceu  no  caixa;  que  pode
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informar apenas  que  Fabiana trabalhou no caixa,  mas não
sabe informar especificamente se houve desvio em seu caixa;
que  existe  de  desvio  não  só  no  Parque,  mas  em  toda  a
Prefeitura; que Stanley é o diretor de Recursos Humanos; que
não  sabe  quem  apurou  o  valor  supostamente  desviado  por
Fabiana;  que  não  sabe  informar  quanto  tempo  Fabiana
permaneceu na bilheteria (…) Que antes da sua gestão Larissa
não estava lotada no Parque; que na gestão de Dario Larissa
não esteve presente; que em sua gestão Larissa era gerente
financeira da AGETUL; que Larissa participou da Gestão de
Sebastião  Peixoto;  que  na  época  teve  o  aval  de  Sebastião
Peixoto  para  que  Larissa  tivesse  a  função  de  gerente
financeira;  que  procurou  saber  as  funções  exercidas  pelos
funcionários  antes  de  sua  gestão; que  quando  Larissa  já
estava  na  nova  função  percebeu  um  furo  de
aproximadamente de sete mil reais; que Larissa não deu uma
explicação  sobre  esse  fato;  que  Larissa  se  demonstrou
surpresa com a situação; que Larissa não explicou sobre o
fato (…) Que passou a ter o controle dos ingressos, assim que
detectou o furo dos caixas; que passou a controlar os ingressos
no mês de janeiro de dois mil e dezessete; que Larissa fechava
os borderôs  e  depositava o dinheiro;  que o depoente,  junto
com Fábio e Larissa, fizeram a contagem dos ingressos; que
conhece Tânia somente de vista; que tem dia que funciona dois
caixas  e  dias  que  funcionam  três;  que  foram  feitas  várias
conferências,  não  sabendo  especificar  datas;  que  não  tem
como afirmar em qual caixa houve o desvio, se um, dois ou
três caixas; que quando as catracas eram abertas, os ingressos
eram recolhidos  por  Larissa  principalmente;  que  depois  de
usados  os  bilhetes  voltam  para  a  administração  e  neste
momento é que era verificada a falsificação; que tudo que fez
na AGETUL encaminhou para o Ministério Público, inclusive
entregou planilhas Excel, ou seja, borderôs; que quem fazia os
borderôs  era  a  Larissa (…)  Que  a  função  principal  de
Clenilson  era  de  cuidar  da  limpeza  e  às  vezes  ficava  na
catraca; que Dario foi o presidente anterior da AGETUL; que,
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salvo engano, Davi e Deoclécio exerciam funções no zoológico
na gestão de Dario; que Fabiana exercia função de caixa do
Parque Mutirama na gestão de Dario; que Geraldo Magela
exercia a função de diretor administrativo da AGETUL, que
comanda o Mutirama e o Zoológico; que em nenhum dos casos
o  depoente  pode  informar  precisamente  as  datas  que  eles
estiverem  a  frente  da  gestão;  que  Larissa  era  gerente
administrativa financeira em sua gestão e também ocupou a
mesma função na gestão de Sebastião Peixoto, que antecedeu
a  gestão  de  Dario;  que  Larissa  hoje  não  tem  função  de
confiança na AGETUL; que Leando era da limpeza e às vezes
exercia função na catraca; que Tânia exercia função no caixa
do  Mutirama,  todos  na  gestão  de  Dario;  que  todos  os
ingressos obrigatoriamente tinham que ser confeccionados na
gráfica ganhadora da licitação e eram todos numerados; que a
fraude foi detectada porque muitos ingressos traziam a mesma
numeração,  trazendo  a  conclusão  de  que  os  ingressos
reimpressos  eram vendidos  e  colocados  para  suprir  os  que
foram  vendidos”. (depoimento  judicial  do  servidor  público
ALEXANDRE  SILVA DE MAGALHÃES,  transcrito  às  fls.
1.183/1.186  e  gravado  em  mídia  audiovisual  acostada  à  fl.
1.194).

A testemunha  RANIERY NUNES DA SILVA,  arrolada  pelo

Ministério  Público,  ao  ser  inquirida,  inicialmente,  discorreu  sobre  suas

ligações políticas com DÁRIO e, na sequência, sobre o teor da conversa de

Whatsapp captada no celular deste último (DÁRIO), aduziu que, quando

utilizou  a  expressão  “degringolar”,  quis  dizer  que  integrantes  de  outro

partido haviam assumido a presidência da AGETUL e que seu pessoal não

mais fazia parte.

Por  fim,  em  resumo,  disse  que  sua  esposa  DAYANE  ou
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DYANE era chefe que gabinete de  DÁRIO e  que ZANDER não tinha

autonomia para indicar cargos na referida autarquia municipal, mantendo,

como  se  vê,  no  mais,  os  termos  do  seu  depoimento  extrajudicial  (fls.

338/341). Note:

“Que não seguiu Dario politicamente; que quando apoiou o
atual prefeito no segundo turno, como representante do PEN,
ficou  acertado  que  o  apoio  seria  em  troca  de  visibilidade
partidária  que  seria  dada  por  de  nomeações  em  cargos
públicos; que quando Dário foi indicado para a AGETUL ele
já  era  um  expoente  do  PV;  que  em  relação  ao  trecho  da
conversa captada no Whatsapp do celular de Dário, em que o
depoente  e  Dário  conversam  o  depoente  usa  o  termo
“degringolar”,  se  refere  ao  fato  de  integrantes  de  outro
partido  político  assumir  a  presidência  da  AGETUL;  que
quando diz que o pessoal está fora do caixa, se refere ao fato
de que seu pessoal não estar na administração da gestão; que
quando se refere a fechamento, quer dizer toda a estrutura da
AGETUL;  que  sua  esposa  Dayana  ou  Dyane  era  chefe  de
gabinete  de  Dário,  sendo  exonerada  logo  após  o  final  da
gestão; que Dário era o maior expoente do partido.  (…) Que
Dário foi aclamado quando de sua indicação para presidente
da AGETUL; que Zander não tem autonomia para indicação
de cargos na AGETUL”.  (depoimento judicial da testemunha
RANIERY NUNES DA SILVA, transcrito às fls. 1.187/1.188 e
gravado em mídia audiovisual acostada à fl. 1.194).

A testemunha  NAIARA ALVES  LEITE  BATISTA,  arrolada

pelo Ministério Público, em juízo, manteve a versão extrajudicial, ocasião

em  que  disse  que,  por  três  anos,  exerceu  a  função  de  assistente

administrativa na AGETUL. Relatou que trabalhou no Departamento de

Compras,  cuidando  da  confecção dos  bilhetes  dos  Parques  Mutirama  e
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Zoológico. Relatou, ainda, que a confecção dos bilhetes era solicitada pelo

Diretor Administrativo da AGETUL,  GERALDO MAGELA,  o qual já

exercia o cargo anteriormente, nas gestões de SEBASTIÃO PEIXOTO e

DÁRIO.

Narrou como os bilhetes eram confeccionados, explicando que

a solicitação se dava por meio de memorando da Diretoria Administrativa e

Financeira e que, uma vez, houve a confecção de ingressos, mediante mera

solicitação  de  GERALDO MAGELA,  sem  a  observância  dessa

formalidade, porém, não obstante tenha notado que os ingressos continham

a mesma diagramação, não questionou, porque  MAGELA era seu chefe

(superior).

Descreveu que só mantinha contato com a LL Gráfica, que não

tinha conhecimento da prestação de contas realizada por GERALDO e que

não percebeu nenhum movimento de organização criminosa na AGETUL.

Informou que presenciou  ZANDER algumas vezes na AGETUL, não se

lembrando da presença de outros vereadores. 

Salientou  que  permaneceu  na  aludida  função  na  gestão  de

ALEXANDRE  e,  quando  necessário,  trabalhava  na  catraca,  onde  os

ingressos eram rasgados e colocados na urna. Observe:

“Que  durante  três  anos  trabalhou  como  comissionada  na
AGETUL;  que  trabalhou  nas  gestões  de  Sebastião  Peixoto,
DÁRIO e, por último, na gestão de Alexandre, porém, desde o
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dia vinte e quatro de abril  deste ano se desligou; que tinha
função  de  assistente  administrativo;  que  trabalhava  no
Departamento de compras;  que era o seu departamento que
cuidava  de  mandar  confeccionar  os  bilhetes  que  seriam
utilizados tanto no Parque Mutirama quanto no Zoológico;
que esse pedido era realizado pelo Diretor Administrativo, ou
seja, o senhor Geraldo Magela; que Geraldo Magela esteve a
frente desde a gestão de Sebastião Peixoto e de DÁRIO; que
normalmente a confecção dos bilhetes era feita por meio de
memorando da Diretoria Administrativa; que se lembra que
uma vez o pedido foi feito diretamente por Geraldo Magela,
sem  memorando;  que  o  pedido  na  gráfica  foi  feito  pela
depoente em função de solicitação de Geraldo Magela; que o
segundo contato foi para solicitar documentação;  que o fato
das  solicitações  terem  a  mesma  diagramação,  chamou  a
atenção da depoente, porém nada foi questionado, uma vez
que  Geraldo  Magela  era  seu  superior;  que  nunca  teve
contato com gráficas a não ser a LL Gráfica; que não fez
contato  com as  gráficas  Clone  e  El  Shaday;  que  não  sabe
como funcionava a sistemática de prestações de contas; que
não  tem  informação  de  envolvimento  amoroso  de  Geraldo
Magela e Fabiana; que trabalhava no setor de comprar com
mais duas pessoas, sendo elas Gustavo e Thalita (…) Que não
tem conhecimento  quando  ocorreu  a  nomeação  de  Geraldo
Magela (…) Que não percebeu o movimento de organização
criminosa  na  AGETUL;  que  já  presenciou  Zander  algumas
vezes na AGETUL não sabendo o que ele fazia ali; que não se
lembra da presença de outros vereadores na AGETUL; que em
vinte de agosto de dois mil e quinze Sebastião Peixoto era o
presidente  da  AGETUL (…)  Que  trabalhava  com  compras
direta  ou  licitação;  que  não  tem  conhecimento  se  Dário
praticou algum ilícito durante a gestão dele; que Dário nunca
lhe  solicitou  nada  irregular   (…)  Que  com  a  entrada  de
Alexandre  permaneceu  na  mesma  função  que  exercia
anteriormente;  que  quando  havia  necessidade  também
trabalhava na catraca, na gestão de Alexandre; que não tinha
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conhecimento  em relação  a  questão  dos  caixas;  que  nunca
coincidiu de estar na catraca e a Tânia no caixa; que quando
terminava o expediente a depoente ia embora, mas não sabia
quem pegava os bilhetes na catraca; que quando recebiam os
ingressos  eles  eram  rasgados  e  colocados  nas  urnas”.
(depoimento  judicial  da  servidora  pública  NAIARA ALVES
LEITE BATISTA, transcrito às fls. 1.189/1.190 e  gravado em
mídia audiovisual acostada à fl. 1.194).

O informante REVALINO PEREIRA DA SILVA, funcionário

da LL Gráfica, responsável pelo atendimento de  GERALDO MAGELA

para  a  confecção de  ingressos para a  AGETUL, relatou que a  primeira

pessoa que atendeu na AGETUL foi JAIRO GOMES e que  GERALDO

MAGELA,  nessa  época,  já  estava  na  autarquia  municipal.  Disse  que

mantinha contato com NAIARA, mas apenas mediante e-mails, e que seu

contato pessoal era com GERALDO MAGELA.

Asseverou  que  a  administração  do  Mutirama  realmente

solicitava o envio de dois orçamentos falsos para a confecção dos bilhetes

e que as notas fiscais somente eram emitidas quando solicitadas. Contou

que  GERALDO MAGELA pagava os bilhetes emitidos sem nota fiscal

em espécie, ao passo que os bilhetes oficiais, acobertados por nota fiscal,

eram pagos pela autarquia por meio de depósito bancário, sendo todos os

valores direcionados para a gráfica. 

Relatou  que  os  ingressos  eram  impressos  com  numeração

específica, a qual não era consignada nas notas fiscais e que não sabe se

outras gráficas forneciam bilhetes para o Mutirama. Informou que o seu



164

Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e

de Lavagem de Capitais

filho,  também  de  nome  REVALINO,  não  trabalhava  na  gráfica,  não

sabendo a origem do crédito feito pelo LL Gráfica no valor de quinze mil

reais na conta dele. 

Narrou  que  o  seu  contato  com  GERALDO MAGELA era

pessoal, ocasião em que este solicitava os ingressos, mas não sabe quantos

ingressos  foram  duplicados  em  2016,  nem  mesmo  quanto  foram

encomendados no referido período. Confira:

“Que  é  vendedor  das  gráficas  LL Gráfica  e  Cerrado;  que
Bárbara trabalha na gráfica e figurava no contrato social da
empresa;  que  começou  a  prestar  serviços  para  a  Agetul
fazendo  ingressos;  que  não  se  recorda  quando  a  empresa
começou a prestar serviços; que a primeira pessoa com quem
tratou na Agetul foi com Jairo Gomes; que Geraldo Magela já
estava na Agetul; que tinha contato com essa pessoa; que não
conhece pessoalmente Naiara; que trocou e-mails com Naiara
apenas  nos  casos  narrados  nos  autos;  que  tratava  com
Geraldo Magela; que a administração do Mutirama solicitava
às vezes mais de dois orçamentos para confecção de bilhetes;
que  a  administração  solicitava  a  realização  de  orçamento
falsos  para  confecção  de  bilhetes;  que  as  notas  fiscais
somente eram emitidas quando solicitadas pelo Mutirama; que
Geraldo  Magela  pagava  em  espécie;  que  Geraldo  Magela
solicitava que os ingressos fossem impressos com numeração
específica; que, salvo engano, os pedidos baseados em nota
fiscal,  o pagamento era feito através de depósito bancário,
diferentemente  dos  casos  em  que  não  havia  nota  fiscal  e
assim o pagamento era em espécie; que foi apreendida uma
agenda com anotações ligadas ao Geraldo Magela;  que tem
conhecimento da existência de um recibo no valor de um mil e
quinhentos e trinta reais, assinado pela Luzia; que não sabe se
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havia outra gráfica que fornecia bilhetes para o Mutirama;
que  não  sabe  se  outras  gráficas  forneceram  efetivamente
bilhetes ao Mutirama; que na nota fiscal não era especificada
com números de ordem dos bilhetes;  que seu filho Revalino
não  trabalha  na  gráfica; que  não  sabe  do  que  se  trata  o
crédito de quinze mil reais de outubro de dois mil e dezesseis
da LL Gráfica depositado na conta de seu filho Revalino (…)
Que quase sempre o contato com Geraldo Magela era pessoal;
que Geraldo Magela solicitava ingressos; que eventualmente
solicitava a confecção de cartão de visitas (…) Que não sabe
dizer quantos bilhetes foram duplicados no período de dois mil
e dezesseis; que não tem condição de afirmar quantos bilhetes
foram encomendados no período de dois mil e dezesseis; que
não sabe dizer precisamente qual foi o volume de negociação
entre a gráfica LL e Mutirama de dois mil  e dezesseis;  que
confirma que quando não havia nota fiscal o pagamento era
em  dinheiro  e  quando  a  nota  fiscal  era  expedida  era  por
depósito; que às vezes o próprio declarante recebia o dinheiro,
mas todo o capital era destina para a gráfica.”  (depoimento
do informante REVALINO PEREIRA DA SILVA, transcrito à
fl. 1.330/1.331 e gravado em mídia digital à fl. 1.372).

Ainda  na  fase  judicial,  foram  inquiridas  as  testemunhas

arroladas pelas defesas técnicas dos acusados (depoimentos gravados em

mídia digital colacionada à fl. 1.372), a saber: as testemunhas ANSELMO

PEREIRA  DA  SILVA  SOBRINHO (fl.  1.332),  PAULO  CÉSAR

FORNAIZER (fl.  1.333),  ANA CRISTINA FERREIRA BARBOSA (fl.

1.335),  HEMERSON  PEREIRA DA SILVA (fl.  1.336)  (arroladas  pela

defesa técnica de ZANDER); AURELINO IVO DIAS (fl. 1.334), FÁBIO

ALVES DE ARAÚJO (fl. 1.337), a qual também foi arrolada pela defesa

de  LARISSA;  CROVERLY  FERREIRA  DOMINGUES  (fl.  1.338)  e
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URIAS  GARCIA DE  OLIVEIRA JÚNIOR  (fl.  1.339)  (arroladas  pela

defesa técnica de DÁRIO); OLGA CYBELLE VENTURA GONÇALVES

DA  SILVA  (fl.  1.340)  (arrolada  pela  defesa  de  LARISSA);

WASHINGTON ALVES DE BRITO (fl. 1.341) e VANUSA MARIA DE

SOUSA TEIXEIRA (fl.  1.342)  (arrolada  pela  defesa  de  GERALDO

MAGELA); VERIDIANA LOPES DE SOUZA (fl. 1343) (arrolada pela

defesa  de  TÂNIA);  ZACARIAS  PEREIRA  RODRIGUES  (fl.  1344)

(arrolada pela defesa de  DAVI); SUELY DE SOUSA DE OLIVEIRA (fl.

1345) e MAURÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS (fl.  1346) (arroladas

pela  defesa  de  CLENILSON);  VÂNIA RODRIGUES  DA SILVA (fl.

1.347)  (arrolada  pela  defesa  de  LEANDRO).  Por  fim,  foi  ouvida  a

testemunha  FELIPE  DA SILVA COUTINHO  (fl.  1.373),  arrolada  pela

defesa técnica de DÁRIO, conforme se vê da gravação em mídia digital de

fl. 1.374. Contudo, observo que mencionadas testemunhas, com exceção de

FELIPE, não contribuíram de forma relevante para a elucidação dos fatos,

uma vez que não demonstraram grande conhecimento acerca dos epísodios

narrados na denúncia. Note:

A testemunha ANSELMO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO

narrou:

 “Que há trinta e oito anos é vereador em Goiânia; que já foi
presidente  da  Câmara  Municipal  e  por  sete  vezes  foi  vice-
presidente; que ZANDER não indicou nenhuma pessoa para
a  presidência  da  Agetul; que  atualmente  o  vereador  não
possui nenhuma discricionaridade na indicação de presidentes
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de  autarquias;  que  jamais  foi  líder  do  governo na  Câmara
Municipal;  que desconhece qualquer poder de ZANDER na
indicação de cargos; que ZANDER não tinha nenhum artíficio
capaz  de  influenciar  na  indicação  de  pessoas  para  cargos
públicos; que as indicações eram feitas pelos partidos (…);
que  salvo  engano  houve  uma  Comissão  de  Inquérito  para
apurar  os  fatos  narrados  na  Denúncia;  que  não  tem
informação sobre o resultado do procedimento instaurado na
Câmara Municipal; que não tem conhecimento (…)  Que LL
Gráfica fez algum trabalho durante sua gestão; que não tem
conhecimento  do  que  se  trata  o  depósito  de  dois  mil  e
setecentos reais em favor da LL Gráfica; que não sabe dizer o
nível  de  influência  do vereador  ZANDER sobre  o  partido”.
(depoimento da testemunha ANSELMO PEREIRA DA SILVA
SOBRINHO, transcrito à fl. 1.332 e gravado em mídia digital à
fl. 1.372)

A testemunha PAULO CÉSAR FORNAIZER contou:

 “Que foi chefe de gabinete do ex-prefeito Paulo Garcia; que
participou de reuniões referentes aos interesses do Município;
que  independentemente  de  mandatos,  Paulo  Garcia  tratava
todos os partidos de forma igualitária; que as indicações eram
feitas  pelos  partidos;  que  não  sabe  informar  se  algum
vereador participou de alguma composição do governo; que
sempre  tratavam com os  presidentes  dos  partidos;  que não
participou  de  reunião  em  que  ZANDER  indicava  pessoas
para  ocupação  de  cargos  públicos; que  não  participou  da
reunião  de  indicação  do  DARIO; que  todas  as  indicações
eram  feitas  por  presidentes  de  partidos;  que  desconhece  a
participação de vereadores na indicação de pessoas a cargos
públicos;  que  não  sabe  dizer  se  ZANDER  na  época  era
presidente de partido (…); que não sabe qual era o partido de
ZANDER; que já foi ao Mutirama acompanhando o prefeito;
que o PEN fazia parte da base do governo”.  (depoimento da
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testemunha  PAULO  CÉSAR  FORNAIZER,  transcrito  à  fl.
1.333 e gravado em mídia digital à fl. 1.372)

A testemunha AURELINO IVO DIAS asseverou: 

“Que foi procurador na AGETUL, a convite do Prefeiro Paulo
Garcia,  no  período  de  12/05/2016  a  novembro/2016;  que
“pegou” a gestão de DARIO; que a AGETUL é muito grande e
não se resumo apenas ao Mutirama; que DARIO não ficava só
na AGETUL,  ficava no zoológico  e  andando nas  96  ou  97
praças de esporte, além de buscar recursos (...); que DARIO
só  assinava  documentos  após  parecer  jurídico  do  depoente
sobre o assunto; que DARIO nunca restringiu a entrada de
servidores aos locais, que era todo mundo livre para entrar em
qualquer sala; que o diretor do financeiro era o Sr. MAGELA,
que estava ali desde gestões anteriores; que DARIO não tinha
acesso a dinheiro; que era comum a presença de vereadores na
AGETUL; que nunca lhe foi pedido que fizesse algo de errado;
que DARIO era muito atarefado; que não fazia pagamento;
que  os  pagamentos  eram  feitos  pela  Tesouraria  e  pela
Prefeitura; que tem conhecimento que os funcionários faziam
horas-extras e também havia desvio de função; que nunca teve
contato com LARISSA; que LARISSA não estava na AGETUL
na gestão  de  DARIO;  que  nos  meses  de  férias  ou  feriados
tinham melhor arrecadação em razão de maior frequência de
pessoas”. (depoimento da testemunha AURELINO IVO DIAS,
à fl. 1.334 e gravado em mídia digital à fl. 1.372)

A testemunha ANA CRISTINA FERREIRA BARBOSA disse: 

“Que é funcionária pública municipal e já esteve à disposição
do gabinete do vereador ZANDER; que foi conselheira tutelar
em  2014  e  2015;  que  já  participou  da  campanha  de
arrecadação de alimentos da AGETUL pelo conselho tutelar;
que a campanha é anual com parceira da TV Serra Dourada e,
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fora isso, qualquer outro momento em que haja necessidade
das  famílias,  podem buscar;  que  como  conselheira  tinha  o
momento certo para receber as doações; que a entrega era
feita no zoológico e lá haviam 3 pessoas com planilhas em
mãos, sendo que a família ou entidade beneficiada deveria ser
indicada; que ZANDER nunca foi nas entregas de alimentos;
que em algumas oportunidades as instituições pré-cadastradas
não faziam a retirada das doações; que ZANDER nunca exigiu
contraprestações  da  depoente  pelos  cadastros  de  entidades;
que  sempre  recebeu  as  doações  e  encaminhou  aos
necessitados;  que  nunca  repassou  parte  das  doações  para
ZANDER;  que  nunca  trabalhou  em  campanha  política  de
ZANDER; que nenhum vereador fazia retirada dos alimentos,
pelo  menos  que  a  depoente  tenha  vista;  que  pediu  ajuda a
Omar  para  ser  indicada  para  trabalhar  no  CRAS”.
(depoimento  da  testemunha ANA  CRISTINA  FERREIRA
BARBOSA, à fl. 1.335 e gravado em mídia digital à fl. 1.372)

A testemunha HEMERSON PEREIRA DA SILVA afirmou: 

“Que comprou uma caminhonete Lande do acusado ZANDER
no mês de  setembro,  salvo engano; que pagou R$ 1.500,00
como sinal e posteriormente fez depósito em conta do restante,
no valor de R$ 40.000,00; que ZANDER falou que estava em
época  de  campanha  e  precisava  levantar  valores,  mas  não
sabe  mais  detalhes;  que  tem  uma  pequena  empresa  de
embalagens, com cota de 49%, além de ser PM; que a empresa
aufere cerca de R$ 12.000,00/  mês; que mora na região do
Parque Ateneu e conhece ZANDER de lá, há cerca de 4 anos;
que comprou o carro e logo vendeu; que o carro não chegou a
ser registrado em seu nome; que não se lembra para quem
vendeu”.  (depoimento da testemunha HEMERSON PEREIRA
DA SILVA, à fl. 1.336 e gravado em mídia digital à fl. 1.372).

A testemunha FÁBIO ALVES DE ARAÚJO contou: 
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“Que  trabalhou  na  empresa  AGETUL desde  a  criação  da
agência; que na gestão de DÁRIO exerceu a função de gerente
de  planejamento,  sendo  responsável  pela  elaboração  de
empenho,  liquidação,  despesas,  bem  como  contato  com  a
prefeitura  sobre  processos;  que  DÁRIO  não  ficava  só  na
AGETUL,  sempre  estava  nas  praças  e  no  Paço  Municipal,
sendo  as  funções  em  sua  maioria  externas;  que  nunca  foi
solicitado por DÁRIO fazer algo errado; que nunca percebeu
algum esquema criminoso dentro da AGETUL, sabendo dos
fatos somente pela mídia,  após a deflagração da operação;
que LARISSA não tinha vinculação direta com DÁRIO; que
DARIO era superior à LARISSA; que DÁRIO era Presidente;
que o 2° era GERALDO MAGELA; que LARISSA trabalhava
na AGETUL na época de DÁRIO; que não sabe dizer sobre
horas extras e desvios de função dos servidores; que o quadro
pessoal era satisfatório; que LARISSA, a época da gestão de
DARIO, tinha função gratificada e foi mudada de sala; que, na
tesouraria, LARISSA tinha acesso aos processos de pagamento
e não a dinheiro em espécie; que não sabe dizer se DÁRIO
comparecia  às  bilheterias;  que  raramente  despachava  com
GERALDO MAGELA”.   (depoimento da testemunha FÁBIO
ALVES DE ARAÚJO, à fl. 1.337 e gravado em mídia digital à
fl. 1.372).

A testemunha CROVERLY FERREIRA DOMINGUES narrou:

“Que ficou sabendo que DÁRIO foi indiciado para a AGETUL
por questão política, pelo prefeito; que jamais ouviu falar que
o processo de escolha de DÁRIO teria sido para arrecadar
recursos financeiros para campanhas politicas de candidatos
aliados; que ZANDER não possui nenhuma superioridade sob
DÁRIO;  que  esteve  na  AGETUL  quando  DÁRIO  era
presidente e nunca encontrou com ZANDER no local; que sabe
que ZANDER e DÁRIO são conhecidos do meio político; que
DARIO é  conhecido  como  líder  e  articulador  político;  que
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DÁRIO  não  possui  praticamente  nada  e  desconhece  o
patrimônio de ZANDER; que conhece DÁRIO desde 2008; que
DÁRIO  reside  em  um  prédio  na  T-4  e  possuía  um  Ford
Fusion”. (depoimento da testemunha CROVERLY FERREIRA
DOMINGUES,  à  fl.  1.338 e  gravado em mídia  digital  à  fl.
1.372).

A  testemunha URIAS  GARCIA  DE  OLIVEIRA  JÚNIOR

relatou: 

“Que trabalhou na AGETUL como assessor de imprensa; que
aconteceram na AGETUL várias campanhas de arrecadação
de alimentos; que existia um cadastro das entidades que tinha
interesse em receber os alimentos; que uma assistente social
fazia a fiscalização dos cadastrados; que nunca sou da saída
dos alimentos para vereadores;  que  a única publicidade  do
parque  era  gratuita;  que  viu  ZANDER  poucas  vezes  na
AGETUL;  que  era  normal  ver  vereadores  no  local;  que  se
recorda que, certa vez, no mês de julho tinha uma tenda no
estacionamento  do  Flamboyant,  com  grande  publicidade,  o
que acredita ter atrapalhado o parque; que DÁRIO nunca lhe
solicitou algo errado; que o acontecimento de julho seria no
ano de 2016”. (depoimento da testemunha URIAS GARCIA
DE  OLIVEIRA JÚNIOR,  à  fl.  1.339  e  gravado  em  mídia
digital à fl. 1.372).

A testemunha OLGA CYBELLE VENTURA GONÇALVES

DA SILVA afirmou: 

“Que trabalhou no Mutirama de 2010 a 2013, salvo engano,
vinculada  à  Secretaria  de  Esportes  e  Lazer  a  época,  onde
LARISSA era assessora de gabinete; que a Secretaria cuidava
do  parque  antes  de  AGETUL;  que  nunca  percebeu  algum
desvio  de  conduta  de  LARISSA  em  relação  ao  dinheiro
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público;  que  LARISSA é  competente  e  excelente  servidora,
resolvia  problemas  administrativos;  que  LARISSA não tinha
poder  de  decisão”.  (depoimento  da  testemunha OLGA
CYBELLE VENTURA GONÇALVES DA SILVA, à fl. 1.340
e gravado em mídia digital à fl. 1.372).

A testemunha WASHINGTON ALVES DE BRITO informou: 

“Que trabalhou no Mutirama por dois anos, em 2013 e 2014,
no caixa; que, na época, GERALDO MAGELA era chefe de
gabinete; que depois, GERALDO foi assessor de planejamento
e depois assumiu a chefia de gestão administrativa, isso em
2016; que na gestão de Jairo a escala de fim de semana era
repassada para os diretores, cada fim de semana ficava um;
que os ingressos eram rasgados na catraca e depois entregues
para Vadenor da COMURG para incineração; que a entrega
era feita pelo diretor que estava de plantão ou pelo servidor da
catraca com a presença do diretor diretamente a Valdenor; que
a tarefa era aleatória, não tinha pessoa específica; que o caixa
tinha servidores fixos e as catracas aleatórios; que LARISSA e
FABIANA foram empregadas na função de caixa por Sebastião
Peixoto;  que  FABIANA trabalhou  na  gestão  de  Sebastião  e
DARIO,  no  caixa,  não  se  recordando  do  ano;  que  o
fechamento do caixa era feito de forma aleatória, não sabendo
precisar onde o total  era apurado; que o diretor recolhia o
valor  de  cada  caixa  individualmente;  que  o  borderô  era
preenchido pelo diretor a mão, um borderô por caixa; que na
gestão de Alexandre o caixa recebia R$ 50,00 por dia; que
Alexandre pagava porque a pessoa já havia sido exonerada e
continuava  trabalhando”.  (depoimento  da  testemunha
WASHINGTON ALVES DE BRITO, à fl. 1.341 e gravado em
mídia digital à fl. 1.372).

A  testemunha VANUSA  MARIA  DE  SOUSA  TEIXEIRA

disse: 
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“Que trabalhou com TÂNIA no Mutirama, ambas na função de
encarregada, por cerca de cinco anos; que tomavam conta dos
brinquedos;  que  o  contrato  de  ambas  tinha  previsão  de
término em 2017; que com a assunção de Alexandre, TÂNIA
continuou como encarregada, sendo que, às vezes, ficava na
bilheteria”. (depoimento da testemunha VANUSA MARIA DE
SOUSA TEIXEIRA, à fl. 1.342 e gravado em mídia digital à fl.
1.372).

A testemunha VERIDIANA LOPES DE SOUZA contou: 

“Que trabalhou no Mutirama com TÂNIA, por cerca de cinco
anos,  na  função  de  encarregada;  que  tomavam  conta  dos
brinquedos;  que  tinham  contrato  de  quatro  anos;  que  foi
prorrogado  por  mais  um ano;  que  TÂNIA era  colocada  na
catraca  somente  na  falta  de  alguém”.  (depoimento  da
testemunha VERIDIANA LOPES DE SOUZA, à fl.  1.343 e
gravado em mídia digital à fl. 1.372).

A testemunha ZACARIAS PEREIRA RODRIGUES relatou: 

“Que a casa de DAVI é simples e ele mora de aluguel; que a
família de DAVI é simples, sem dinheiro; que DAVI é líder de
grupo  de  oração  na  igreja  em  que  o  depoente  é  pastor
auxiliar;  que  sobre  a  quantia  recebida  em  sua  conta  por
transferência de DAVI foi para pagamento de IPVA do carro
do sogro de DAVI que estava preso em Uruaçu”.  (depoimento
da  testemunha ZACARIAS  PEREIRA RODRIGUES,  à  fl.
1.344 e gravado em mídia digital à fl. 1.372).

A testemunha SUELY DE SOUSA DE OLIVEIRA informou: 

“Que conhece CLEONILSON há seis anos; que trabalha no
Mutirama  e  CLEONILSON  já  trabalhou  como  seu  chefe
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encarregado nesse período de seis anos; que CLEONILSON é
pessoa boa, trata todos bem; que CLEONILSON fiscalizava o
serviço  de  limpeza;  que  não  lembra  de  CLEONILSON
trabalhar na catraca ou na bilheteria;  que o CLEONILSON
mandava outras pessoas irem para a catraca ajudar a colocar
as pulseiras;  que o chefe  de  CLEONILSON era o chefe  do
Mutirama”.  (depoimento da testemunha SUELY DE SOUSA
DE OLIVEIRA, à fl.  1.345 e gravado em mídia digital  à fl.
1.372).

A  testemunha MAURÍCIO  RODRIGUES  DOS  SANTOS

narrou: 

“Que  trabalha  no  Mutirama;  que  trabalhou  com
CLEONILSON  em  um  mesmo  departamento;  que
CLEONILSON era encarregado da limpeza do Mutirama; que
CLEONILSON não exercia função da bilheteria ou catraca do
parque;  que  trabalhou com CLEONILSON de quatro  a  seis
anos e nunca ouviu algo que desabonasse sua conduta; que
não tem conhecimento de funcionários fazerem horas extras ou
estarem  em  desvio  de  função”.  (depoimento  da  testemunha
MAURÍCIO  RODRIGUES  DOS  SANTOS,  às  fls.  1.346  e
gravado em mídia digital à fl. 1.372).

A testemunha VÂNIA RODRIGUES DA SILVA informou: 

“Que trabalhou com LEANDRO no Mutirama de um a dois
anos e nunca ouviu falar algo que desabonasse sua conduta;
que LEANDRO era da COMURG e trabalhava na limpeza do
parque.”  (depoimento  da  testemunha VÂNIA RODRIGUES
DA SILVA,  às  fls.  1.347  e  gravado  em  mídia  digital  à  fl.
1.372).

A testemunha FELIPE DA SILVA COUTINHO relatou: 
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“Que é analista em gestão, chefe do departamento de gestão,
estratégia e informação do Ministério Público; que sua função
é  função-meio  e  nunca  fez  curso  de  perícia  criminal;  que
dentre as suas atribuições está a perícia; que o estudo juntado
aos autos foi baseado na análise dos dados colhidos durante a
investigação;  que  não  foi  utilizada  metodologia  científica
específica; que sazonalidade foi  considerada no estudo; que
tem conhecimento da lei de responsabilidade fiscal; que não
tem  conhecimento  da  proibição  de  gastos  não  previsto  em
caixa nos últimos oito meses de mandato; que essa questão
não  foi  considerada  no  estudo;  que  tem  conhecimento  da
legislação  eleitoral;  que  no  estudo  não  foi  considerada  a
questão de proibição de promoções antes do período eleitoral;
que não fizeram perícia, fizeram um estudo para analisar os
dados apresentados e apreendidos durante a operação; que
no  estudo  verificaram  a  sazonalidade,  as  médias  de
arrecadação  de  períodos  e  constataram  que  havia  uma
discrepância em relação a outros períodos; que a quantidade
de  brinquedos  em  funcionamento  não  foi  considerada  no
estudo; que não se recorda especificamente de como chegaram
no valor indicado à FABIANA; que não foi individualizado o
estudo a cada um dos denunciados; que não tem conhecimento
dos termos da denúncia; que fez a análise dos borderôs e de
toda parte financeira; que o departamento do depoente não
possui vínculo com o GAECO; que o estudo foi elaborado pelo
depoente e os outros dois colegas, Emerson e Diego, formados
em  estatística; que  o  depoente  supervisionava;  que
analisaram cerca de 49 mil registros, dos quais cerca de seis
mil foram aproveitados, por serem completamente confiáveis;
que  três  resultados  foram  apresentados,  sendo  um  bem
criterioso, um intermediário e um maior; que o criterioso, por
ser menos lesivo aos réus,  foi  o utilizado”. (depoimento da
testemunha FELIPE DA SILVA COUTINHO, às fls. 1.373 e
gravado em mídia digital à fl. 1.374). (destaquei)

Feitos  esses  apontamentos,  verifico  que,  não  obstante  a
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negativa de autoria dos acusados, as provas produzidas e carreadas para o

bojo  dos  presentes  autos  se  revelam  suficientemente  seguras  para  a

comprovação de que CLENILSON FRAGA DA SILVA, DÁRIO ALVES

PAIVA  NETO,  FABIANA  NARIKAWA  ASSUNÇÃO, GERALDO

MAGELA NASCIMENTO, LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA,

LEANDRO RODRIGUES DOMINGUES, ZANDER FÁBIO ALVES

DA COSTA, DAVI PEREIRA DA COSTA e DEOCLÉCIO PEREIRA

DA COSTA, em comunhão de desígnios e ações, livre e conscientemente,

uniram-se com a finalidade de reiteradamente praticar crimes de peculato

contra  a  administração  pública,  especificamente  contra  os  parques

Mutirama e Zoológico,  no período compreendido entre maio de 2014 a

abril de 2017, conforme análise individualizada da conduta de que cada réu

e  dos  elementos  de  convicção  que  ampararam  esse  pronunciamento

judicial, que faço a fazer.

Em resumo, após percuciente estudo de toda a prova produzida

judicialmente, assim como extrajudicialmente (a não repetível), somada à

documentação colacionada aos autos, ao Estudo Sobre Arrecadação de fls.

1.181/1.200 e à  prova pericial  (Laudo de Exame de Perícia  Criminal  –

Documentoscópico nº 358/2017 de fls. 863/870), tenho por inarredável a

conclusão de que os réus constituíram e integraram organização criminosa

destinada  à  obtenção  de  vantagem  pecuniária,  mediante  a  prática  dos

sucessivos peculatos, conforme discriminado na exordial acusatória.

O  esquema  criminoso  somente  foi  desmantelado  depois  da
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notícia  levada  ao  conhecimento  do  Ministério  Público  pelo  servidor

público, sucessor  do  acusado  DÁRIO na  Presidência  da  AGETUL,

ALEXANDRE SILVA DE MAGALHÃES. 

Conforme  a  testemunha  ALEXANDRE  SILVA  DE

MAGALHÃES revelou, em ambas as fases, assim que assumiu a AGETUL

(dia  12  ou  13  de  janeiro  de  2017),  percebeu  uma grande  diferença  de

arrecadação  nos  primeiros  meses  de  sua  gestão  em comparação  com a

arrecadação da gestão anterior, quando  DÁRIO era presidente,  tanto no

Parque Mutirama como no Parque Zoológico, visto que a arrecadação mais

que dobrava (depoimento transcrito às fls. 1.183/1.186 e gravado em mídia

digital à fl. 1.193).

A  partir  daí,  ALEXANDRE  SILVA  DE  MAGALHÃES

afirmou que observou que três pessoas atuavam como líderes do esquema

criminoso de desvio de dinheiro público na AGETUL, a saber, os acusados

DÁRIO  ALVES  PAIVA  NETO,  GERALDO  MAGELA

NASCIMENTO e ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA.  Inicialmente

discorrerei sobre a conduta de    GERALDO     MAGELA  , uma vez que foi

ele o precursor do esquema. 

No que se refere ao processado GERALDO MAGELA, vejo

que  referido  réu,  nas  duas  fases  das  persecutio  criminis,  contou  que

começou a  trabalhar  no  Mutirama em fevereiro  de  2013,  na  gestão  de

JAIRO GOMES, sendo exonerado em 01/01/2017, porém permaneceu no
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local até o dia 11/01/2017, a pedido do prefeito Iris Resende. Discorreu

que, de fevereiro de 2013 a maio de 2014, atuou como chefe de gabinete,

de maio de 2014 a maio de 2015 exerceu a função de assessor de segurança

e, por fim, de junho de 2015 a 31/12/2016,  ocupou o cargo de Diretor

Administrativo e Financeiro. 

Segundo a denúncia, a organização criminosa teria começado

em  maio  de  2014,  com  a  então  liderança  de  GERALDO MAGELA.

Nesse ponto, trago à tona o interrogatório extrajudicial de SEBASTIÃO

PEIXOTO, sucessor de JAIRO GOMES na presidência da AGETUL, o

qual assumiu a presidência em 16/05/2015 e confirmou que, na referida

época, GERALDO MAGELA já  exercia  a  função  de  Diretor

Administrativo e Financeiro e estava no parque há muito tempo, tendo sido

uma indicação do PT.

Na oportunidade, SEBASTIÃO PEIXOTO asseverou que havia

notícias de que na gestão anterior houve desvio de dinheiro da bilheteria,

por isso,  nomeou  LARISSA para a função de gerente financeira com a

finalidade de fiscalizar GERALDO MAGELA.

Asseverou, ainda, que buscou uma forma de impedir os desvios

nos caixas do Mutirama, tendo chegado a pedir ao Prefeito que instalasse

catracas  eletrônicas,  mas  não  foi  atendido.  Como  medida  alternativa,

SEBASTIÃO PEIXOTO disse que implementou o sistema de pulseiras.

Note:
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“Que assumiu a presidência da AGETUL em 16/05/2015. Que
GERALDO  MAGELA  já  trabalhava  no  Parque  Mutirama
quando da sua assunção na presidência. Que quando assumiu
a  presidência,  houve  exoneração  de  diversos  servidores
comissionados  e  nomeação  de  outros  tantos,  mas  tudo  por
ingerência  do  então  Prefeito  Paulo  Garcia.  Que  as  únicas
indicações  do  interrogando  foram  a  chefe  de  gabinete
Professora  Márcia  e  o  Diretor  Jurair.  Que  LARISSA  era
servidora  efetiva  na  SEMEL e  exercia  a  função  gratificada
como sua secretária. Que LARISSA começou a trabalhar com
o interrogando em 2013. Que quando se  mudaram para  a
sede do Mutirama, levou LARISSA para exercer a função de
gerente  financeira,  ao  passo  que  GERALDO  MAGELA
exercia  a  função  de  Diretor  Administrativo  e  Financeiro.
Que GERALDO MAGELA era indicação do PT e estava há
muito tempo no parque. Que colocou LARISSA nessa função
para fiscalizar GERALDO MAGELA, pois havia tido notícias
de  que  na  gestão  anterior  houve  desvio  de  dinheiro  da
bilheteria.  Que  o  interrogando,  como  forma  de  tentar
contornar  essa  suspeita,  pediu  ao  Prefeito  que  instalasse
catracas eletrônicas, mas isso não foi aceito, pelo que acabou
implantando  o  sistema  de  pulseiras. Não  sabe  explicar  os
pormenores  da  venda  dos  ingressos  e  do  respectivo
recolhimento do dinheiro, pois pouco ia aos caixas. (...) Que
FABIANA trabalhava na SEMEL e foi trabalhar no Mutirama
a pedido de GERALDO MAGELA. (…) Questionado a respeito
da conversa interceptada entre FABIANA e ÂNGELA no dia
19/05/2017,  às  10:18:11,  pondera  que  MAGELA  sim  o
procurou para tentar emprego para FABIANA na Prefeitura,
mas  o  interrogando  disse  que  não  conseguiria.(…)  Que
conheceu  GERALDO  MAGELA  apenas  quando  assumiu  a
gestão do Parque. Que nunca tiveram nenhuma divergência.
(...)”.(interrogatório extrajudicial  de  SEBASTIÃO PEIXOTO
MOURA, transcrito às fls. 364/366).

Corroborando  o  interrogatório  extrajudicial  de  SEBASTIÃO
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PEIXOTO, da análise dos números da arrecadação do Parque Mutirama

nos períodos indicados, verifico, precisamente do documento RECEITAS

MUTIRAMA 2007 a  2016 (fl.  840 VOL.  5 do PIC 02/2017),  que,  em

2014, a arrecadação foi de R$ 1.469.184,37 (gestão de JAIRO GOMES),

enquanto  que,  no  ano  seguinte  (2015),  na  gestão  de  SEBASTIÃO

PEIXOTO,  houve  um  aumento  exponencial,  com  a  arrecadação  de

R$3.336.841,50. Conforme se vê, os números confirmam, com clareza, a

suspeita de desvio relatada por SEBASTIÃO PEIXOTO e que a precaução

por ele adotada -  implementação do sistema de pulseiras – evitou ou,

pelo menos, minimizou a dilapidação do patrimônio público.

Em idêntico sentido, observo que a arrecadação do Mutirama

no ano de 2013 - no importe de R$ 2.847.299,00 - também foi superior à

verificada no ano de 2014, sendo esta constatação um outro indicativo de

que  os  desvios,  desde  então,  consoante  assertiva  de  SEBASTIÃO

PEIXOTO, já vinham ocorrendo.

Aliás, em amparo ao depoimento extrajudicial de SEBASTIÃO

PEIXOTO,  encontram-se  nos  autos  os  relatos  da  testemunha

ALEXANDRE  SILVA DE  MAGALHÃES  –  em  ambas  as  fases  -  no

sentido  de  que  GERALDO MAGELA era  o  líder  do  estratagema

criminosa, tanto que o convidou (convidou ALEXANDRE) para integrá-

lo, oportunidade em que lhe entregou, para que desse prosseguimento ao

esquema,  cerca  de  cinco  mil  ingressos  duplicados  -  que  haviam  sido

impressos pela LL Gráfica. Confira: “(…) que foi convidado por Geraldo
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Magela  para  fazer  parte  do  esquema;  que  Geraldo  Magela  um  dia

compareceu ao Parque Mutirama com cerca de cinco mil ingressos; que

o  depoente  entregou  os  ingressos  ao  GAECO:  (...)”.  Destaquei

(depoimento  judicial  de  ALEXANDRE  SILVA  DE  MAGALHÃES,

transcrito às fls. 1.183/1.186 e gravado em mídia audiovisual acostada à fl.

1.194).

ALEXANDRE  SILVA DE  MAGALHÃES  também  afirmou

que constatou uma significativa  diferença na  arrecadação durante  a  sua

gestão, comparativamente com a gestão anterior de  DÁRIO, período em

que  GERALDO MAGELA atuava  como  Diretor  Administrativo  e

Financeiro da AGETUL.

Em consonância com as declarações da supracitada testemunha

(ALEXANDRE SILVA DE MAGALHÃES),  observo  que  o  documento

RECEITAS MUTIRAMA 2007 a 2016 (fl. 840 VOL. 5 do PIC 02/2017,

mídia digital à fl. 41) realmente mostra que, no ano de 2016, a arrecadação

foi de apenas R$ 1.840.950,50, ou seja, a menor arrecadação comparada

com os anos anteriores (anos 2012, 2013, 2014 e 2015, respectivamente

com arrecadação de R$1.994.339,00,  R$2.847.299,00,  R$1.469.184,37 e

R$3.336.841,50). 

A  arrecadação  do  ano  de  2016  (gestão  de  DÁRIO),

consoante se denota, somente não foi inferior à arrecadação do ano de

2014, justamente o ano em que, segundo a prova produzida, teve início
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o esquema fraudulento.

Com relação ao modus operandi, constato que ALEXANDRE

SILVA  DE  MAGALHÃES  descreveu  como  funcionava  a  venda  dos

ingressos duplicados, descrevendo que estes eram confeccionados pela LL

Gráfica e entregues pelo próprio GERALDO MAGELA aos corréus para

comercialização.  A  propósito,  vejo  que  ALEXANDRE  afirmou  que

constatou  a  existência  de  ingressos  com  numeração  repetida  quando

assumiu a autarquia, mas com layout diferente, os quais, como se vê, foram

entregues ao Ministério Público e constam do termo de entrega de fl. 55.

Confira:  “(...)  que constatou a existência de  ingressos  duplicados,  mas

com layout diferente; (...)”. 

ALEXANDRE  SILVA  DE  MAGALHÃES,  conforme

mencionado  alhures,  contou  que,  após  GERALDO  convidá-lo  para

integrar o  esquema criminoso, mandou confeccionar e  lhe entregar,  por

meio  de LARISSA, os  cerca  de  cinco  mil  ingressos  falsificados

(numeração  duplicada).  (depoimento  judicial  do  servidor  público

ALEXANDRE SILVA DE MAGALHÃES, transcrito às fls. 1.183/1.186 e

gravado em mídia audiovisual acostada à fl. 1.194).

A esse respeito, percebo que GERALDO MAGELA, em seu

interrogatório  extrajudicial,  procurou  conferir  ares  de  legalidade  aos

supramencionados ingressos, alegando que, na verdade, houve um erro de

impressão e que, para resolver, arcou com as despesas de produção dos
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novos ingressos ao custo de R$ 1.530,00, conforme recibo de fl. 56. 

Entrementes, observo que referida assertiva – apresentada por

GERALDO MAGELA  -  não  encontra  nenhum  amparo  no  presente

arcabouço  probatório,  especialmente  nas  declarações  extrajudiciais  e

judiciais do informante REVALINO PEREIRA DA SILVA, funcionário da

LL Gráfica, vendedor responsável por atender  GERALDO MAGELA, o

qual  confirmou  a  impressão  em  duplicidade  dos  ingressos  do  Parque

Mutirama, a pedido de GERALDO MAGELA.

Aliás, vejo que REVALINO PEREIRA DA SILVA, funcionário

da LL Gráfica, foi além, haja vista que admitiu não apenas a confecção dos

ingressos  falsos  entregues  a  ALEXANDRE  MAGALHÃES  por

GERALDO MAGELA, por intermédio de LARISSA, como também que,

durante todo o ano de 2016, confeccionou ingressos falsos, em duplicidade

(com numeração específica), para a AGETUL, a pedido de    GERALDO

MAGELA  , os quais disse que eram pagos em espécie, sem a emissão de

nota fiscal.

Corroboram  as declarações  judiciais  de  REVALINO,  o

depoimento  judicial  de  NAIARA ALVES  LEITE  BATISTA,  assistente

administrativa  da  AGETUL,  responsável  pela  compra  dos  bilhetes  dos

Parques Mutirama e Zoológico, a qual confirmou, nas duas oportunidades

em que foi ouvida – nas fases extrajudicial e judicial - que os pedidos eram

realizados,  por  meio  de  memorando,  pelo  Diretor  Administrativo  da
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AGETUL,  GERALDO MAGELA,  mas  que,  certa  vez,  o  pedido  foi

realizado diretamente por aludido diretor, sem memorando.

NAIARA confirmou, ainda, que o envio dos três orçamentos

por  REVALINO,  possuindo  a  mesma  diagramação,  causou-lhe  causou

estranheza, porém não questionou, porque MAGELA “era seu superior”.

Confira: “(…) que normalmente a confecção dos bilhetes eram

feitos através de memorando da Diretoria Administrativa; que se lembra

que uma vez o pedido foi feito diretamente por Geraldo Magela,  sem

memorando; que o pedido na gráfica foi feito pela depoente, através de

solicitação de Geraldo Magela; que o segundo contato foi para solicitar

documentação; que o fato das solicitações terem a mesma diagramação,

chamou a atenção da depoente, porém nada foi questionado, uma vez

que  Geraldo  Magela  era  seu  superior;  (…).”  Destaquei (depoimento

judicial  da  servidora  pública  NAIARA  ALVES  LEITE  BATISTA,

transcrito às fls. 1.189/1.190 e gravado em mídia audiovisual acostada à fl.

1.194).

Ressalto  que  a prova  documental  trazida  aos  presentes  aos

autos evidencia, até mesmo, a suposta utilização de documentos falsos no

processo  de  dispensa  de  licitação  para  produção  dos  ingressos  do

Mutirama, conforme se verifica do termo de entrega de fl. 72, que dispõe

sobre dois processos de dispensa licitação de nºs 64916327 (fls. 73/117) e

65672723 (fls. 118/151), em favor da empresa LL Gráfica e Editora Ltda.,
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sendo o primeiro referente ao processo de aquisição de 35.000 pulseiras e o

segundo  para  aquisição  de  4000  blocos,  para  a  bilheteria  do  Parque

Mutirama, bem como o termo de declarações de NAIARA ALVES LEITE

BATISTA (fl. 717), contendo os e-mails trocados com a LL Gráfica (fls.

172/205) e a certidão de fl. 212, referente à entrega de documentos pela

Gráfica e Editora Sete e pela Gráfica Clone, como se vê às fls. 213/239.

Ainda  sobre  referido  tema,  entendo  importante  citar  os

depoimentos  extrajudiciais  de  ROSILENE  PEREIRA  DE  SOUSA

RIBEIRO (fls. 154/157), proprietária da Gráfica e Editora Sete EIRELI; de

LUIZ CARLOS RIBEIRO SOARES (fls. 158/161), proprietário da Grafset

Gráfica e Editora Ltda.; de SÓSTENES ALVES DA SILVA (fls. 162/164) e

de  TÂNIA RIBEIRO  DE  ANDRADE  (fls.  165/167),  proprietários  da

Clonne  Gráfica  e  Editora  Ltda,  testemunhas  que  constam  como

concorrentes da LL Gráfica nos sobreditos processos licitatórios, mas que,

unanimemente, afirmaram que nunca participaram de licitações no Parque

Mutirama, no Zoológico e/ou na AGETUL:

ROSILENE PEREIRA DE SOUSA RIBEIRO: “(...) que nunca
participou  de  nenhuma  licitação  nem de  contrato  mediante
dispensa  de  licitação  com  o  Mutirama,  o  Zoológico  ou  a
AGETUL.  Que  nunca  elaborou  orçamentos  para  contratar
com esses órgãos. Ressalta que quem cuida dessa parte são
seus funcionários Francisco Rodrigues e seu filho Ritchiearles,
que  embora  tenha  saído  do  quadro  societário,  continua
trabalhando na gráfica. Mostrada afl. 183 do PIC (orçamento
da  Gráfica  e  Editora  Sete  para  o  Mutirama),  a  declarante
afirma  que  não  tem  conhecimento  dessa  proposta.  Que  a
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rubrica  acima  do  carimbo  da  gráfica  (reproduzida  abaixo
como Foto 02) não é sua; (…).” (declarações extrajudiciais de
ROSILENE PEREIRA DE SOUSA RIBEIRO, proprietária da
Gráfica e Editora Sete, transcrito às fls. 154/157).

LUIZ CARLOS RIBEIRO SOARES: “(…) Acredita que nem
a Grafset e nem a Gráfica Sete já participaram de licitação ou
apresentaram orçamentos para contratar com a AGETUL, o
Zoológico ou o Mutirama; (...)”(declarações extrajudiciais de
LUIZ CARLOS RIBEIRO SOARES, proprietário da Grafset
Gráfica e Editora Ltda., transcrito às fls. 158/161).

SÓSTENES ALVES DA SILVA:  “(...) Que nunca participou
de nenhuma licitação nem de contrato mediante dispensa de
licitação com o Mutirama, o Zoológico ou a AGETUL. Que
nunca elaborou orçamentos para contratar com esses órgãos.
Que  quem  elabora  e  assina  orçamentos  na  Clonne  é  o
declarante,  sua  sócia  Tânia  e,  antes,  também  Ailton.  Que
Ailton  faleceu  há  uns  dois  ou  três  anos.  Que  com  certeza
Ailton já havia falecido em fevereiro de 2016. Mostrada afl.
136doPIC(orçamento  da  Clonne  para  confecção  de
85.000pulseiras  para  o  Mutirama),  o  declarante  diz  não
reconhecer o orçamento. Esclarece quea assinatura que consta
acimado  carimbo  da  Clonne  (reproduzida  abaixocomoFoto
02)  não  é  sua.  Afirma  que  Tânia  não  coloca  rubrica,  mas
simseu nome por extenso.; (...)”(declarações extrajudiciais de
SÓSTENES  ALVES  DA  SILVA,  proprietário  da   Clonne
Gráfica e Editora Ltda., transcrito às fls. 162/164).

TÂNIA RIBEIRO DE ANDRADE:  “...Que nunca participou
de nenhuma licitação nem de contrato mediante dispensa de
licitação com o Mutirama, o Zoológico ou a AGETUL. Que
nunca elaborou orçamentos para contratar com esses órgãos.
Que não conhece nenhuma Naiara que trabalha no Mutirama.
Mostrada  a  fl.  136  do  PIC  (orçamento  da  Clonne  para
confecção de 85.000 pulseiras para o Mutirama), a declarante
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diz não reconhecer o orçamento. Esclarece que a assinatura
que consta acima do carimbo da Clonne (reproduzida abaixo
como Foto 01) não é sua. Pondera que até parece com a sua,
mas afirma categoricamente  que  não é.  Que  aparentemente
alguém tentou imitar sua rubrica. Afirma que também não é a
rubrica  de  Sóstenes.  Que  ninguém  na  Clonne  assina
orçamento  além  da  declarante  e  de  Sóstenes;  (…).”
(declarações  extrajudiciais  de  TÂNIA  RIBEIRO  DE
ANDRADE, proprietária  da  Clonne Gráfica  e  Editora  Ltda.,
transcrito às fls. 165/167).

Contudo,   ressalto que tais fatos são objeto de apreciação em

outro feito criminal,  precisamente na ação penal  nº  2017.0230.4250,

proposta  pelo  Ministério  Público  em  desfavor  de  GERALDO

MAGELA NASCIMENTO, LUZIA PEREIRA DA SILVA SANTANA e

REVALINO  PEREIRA DA COSTA,  para  apuração  da  indigitada

falsidade documental – estando o referido feito criminal em trâmite na

9ª  Vara dos Crimes Punidos com Reclusão desta capital.  Logo,  não

serão objeto de análise neste feito.

Quanto  aos  ingressos  oficiais  de  numeração  correta  –  não

duplicados -  que  eram  acobertados  pela  emissão  de  nota  fiscal,

REVALINO  disse  que  a  AGETUL,  por  intermédio  de  GERALDO

MAGELA,  solicitava inclusive que encaminhasse mais dois orçamentos

(estes falsos), os quais o próprio declarante providenciava, para legitimar a

aquisição (depoimento do informante REVALINO PEREIRA DA SILVA,

transcrito à fl. 1.330/1.331 e gravado em mídia digital à fl. 1.372). 
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Prosseguindo,  constato  que  –  diversamente  do  que  alegou

GERALDO -  a  impressão dos  ingressos  extras  (falsos)  solicitados  por

GERALDO MAGELA, entregues a ALEXANDRE, lhe foram ressarcidos

por LARISSA, a qual foi categórica ao afirmar que fez o repasse do valor

correspondente  (R$  1.530,00),  em  mãos,  para  GERALDO,  abatendo

depois a quantia na prestação de contas. 

Desse modo, vejo que não merece procedência a assertiva de

GERALDO de que arcou pessoalmente com os referidos custos.  Sobre o

tema, trago à colação trecho do interrogado extrajudicial de LARISSA, no

qual ela relata com se deu o ressarcimento do valor a  GERALDO:  “(…)

Sobre  o  episódio  em  que  GERALDO  MAGELA  entregou  maços  de

ingressos e um recibo da L. L.  GRÁFICA para a declarante  (…) Que

levou  os  ingressos  para  sua  casa  e  no  dia  seguinte  o  advogado  ora

presente, Dr. Carlos Magno, passou na sua casa e recolheu o material a

pedido do presidente da AGETUL Alexandre de Magalhães. Que junto dos

ingressos havia um recibo da L. L. GRÁFICA no valor, salvo engano, de

R$ 1.530,00. Que GERALDO disse à declarante que eles deveriam pagar

esse valor, e não apenas utilizar o recibo na prestação de contas. Que na

mesma semana,  acredita,  GERALDO compareceu  ao  Mutirama para

fazer o acerto de caixa, ocasião em que a declarante repassou o valor em

mãos para GERALDO a abateu do caixa sob a rubrica de ‘gráfica’. Que

o presidente Alexandre sabia de toda logística para fazer esse abatimento

no  caixa;  (…).”  Destaquei (interrogatório  extrajudicial  da  acusada
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LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA, transcrito às fls. 254/258).

Demais  disso,  depreendo  que  GERALDO MAGELA fez  a

entrega  dos  ingressos  duplicados/falsificados  para  o  Presidente  da

AGETUL,  sucessor  de  DÁRIO,  qual  seja,  ALEXANDRE  SILVA DE

MAGALHÃES,  simplesmente  porque  este  simulou  concordar  com  a

continuidade do esquema criminoso. Essa constatação ressai evidente tanto

das declarações de  ALEXANDRE SILVA DE MAGALHÃES,  nas duas

fases  da  persecução  penal,  quanto  do  interrogatório  extrajudicial  de

LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA.  Confira: “(...)Que foi Geraldo

quem propôs para que Alexandre seguisse o que era feito antes.  Que

Alexandre concordou, mas apenas para ver como o esquema era feito.

Que Geraldo, inclusive, mesmo já exonerado, se propôs a pessoalmente

mandar  imprimir  os  ingressos,  com  o  que  concordou  Alexandre.  Que

Geraldo não era amigo íntimo nem da declarante. nem de Alexandre, mas

não pediu sigilo sobre a sugestão para tapar o furo. Que três dias depois

dessa conversa, Geraldo ligou para a declarante e disse que estava com os

ingressos. Que a declarante foi buscar os ingressos num bar perto da casa

de  Geraldo;  (….).”  Destaquei (interrogatório  extrajudicial  da  acusada

LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA, transcrito às fls. 106/109 – vol.

I do PIC nº 02/2017). 

Nesse  ponto,  convém salientar  que  LARISSA CARNEIRO

DE  OLIVEIRA,  em  juízo,  não  negou  as  assertivas  feitas  na  fase

investigatória.  Ela  simplesmente  invocou  o  direito  constitucional  ao
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silêncio, com o propósito de não responder a nenhum questionamento na

fase judicial.

A seguir,  vejo  que  o modo como os  ingressos  oficiais  e  os

duplicados  eram  distribuídos  nas  bilheterias  resultou  detalhado  por

FABIANA  NARIKAWA  ASSUNÇÃO,  conforme  se  vê  do  seu

interrogatório extrajudicial.

Inicialmente,  ressalto  que  FABIANA  e  GERALDO

MAGELA mantinham  um  relacionamento  extraconjugal,  o  que  foi

revelado pela primeira, judicial e extrajudicialmente, bem assim, por

LARISSA  e  TÂNIA,  extrajudicialmente.  Essa  informação  se  faz

relevante,  em  razão  da  cumplicidade  e  confidencialidade  que,

normalmente, há nesse tipo de relação. 

No  presente  caso,  vejo  que  GERALDO contava  para  a

namorada FABIANA detalhes  do  esquema  ilícito,  municiando-a  de

informações  privilegiadas.  Aliás,  por  ocasião  de  seu  interrogatório

extrajudicial, após ouvir os diálogos interceptados, verifico que FABIANA

NARIKAWA ASSUNÇÃO relatou detalhadamente todo o funcionamento

do esquema criminoso, do qual afirmou que passou a fazer parte.

Na  ocasião,  FABIANA  relatou  que recebia  R$  250,00,  de

mesada  por  final  de  semana  trabalhado  no  parque  e  que  GERALDO

MAGELA,  além da mesada,  pagava todas as suas contas,  em torno de



191

Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e

de Lavagem de Capitais

R$2.000,00 por mês, arcando, inclusive, com o seu implante de silicone

nos  seios,  no  valor  de  R$  9.000,00,  pagos  à  vista,  com  os  recursos

desviados. 

Observe:  “(...)  que  teve  um  relacionamento  amoroso  com

MAGELA enquanto ainda estava nos brinquedos (…) que, mostrada aos

áudios de ID 1510880, 1507589, 1508374, confirma seus teores; que quer

dizer  a  verdade;  que  GERALDO  MAGELA  ajudava  a  interroganda

financeiramente;  que  GERALDO  pagava  R$  250,00  (duzentos  e

cinquenta  reais)  por  final  de  semana;  que,  além  dessa  mesada,

GERALDO pagava todas as contas da interroganda, aí incluindo roupas

e cartão de crédito; que essas contas circundavam R$ 2.000,00 (dois mil

reais) por mês; que, em janeiro de 2015, enquanto a interroganda era

secretária de SEBASTIÃO PEIXOTO na SETEL, GERALDO pagou um

implante  de  silicone  para  a  interroganda;  que  a  cirurgia  custou  R$

9.000,00 (nove mil reais); que operou com o Dr. MIGUEL RASSI, no

hospital VIVRE; que a interroganda pediu a cirurgia de presente; que o

pagamento aconteceu por GERALDO diretamente no hospital VIVRE;

(...)”.  (interrogatório  extrajudicial  da  acusada  FABIANA NARIKAWA

ASSUNÇÃO, transcrito às fls. 272/279).

A fim de detalhar o esquema de desvio de dinheiro dos caixas,

FABIANA relatou, minuciosamente, que, ao retornar para o Mutirama, no

início de 2016, assumiu o caixa, ocasião em que GERALDO MAGELA

informou-lhe sobre o esquema e lhe passou um bloco extra de ingressos
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para vender, sem ser contabilizado.

Afirmou que as retiradas só ocorriam com a autorização prévia

de GERALDO MAGELA, mas que quase todos os finais de semana elas

ocorriam. Narrou que até as 11 horas já tinha vendido o bloco extra de

ingressos e passado para as mãos de  GERALDO MAGELA os valores

apurados. Confira:“(…) que, com a volta para o Mutirama, no início de

2016, a interroganda assumiu o caixa; que,  logo no início,  GERALDO

falou para a interroganda do esquema de retirada de dinheiro do caixa;

que  GERALDO  passava  um  bloco  de  ingresso  extra  para  que  a

interroganda vendesse sem contabilizar; que esse bloco era de ‘inteiras’ e

totalizada R$ 800,00 (oitocentos reais); que todo sábado e domingo era

passado  esse  bloco  extra;  que,  com  isso,  a  interroganda  retirava

R$.600,00  (um  mil  e  seiscentos  reais)  por  fim  de  semana;  que  essas

retiradas  apenas  aconteciam  quando  GERALDO  previamente

autorizava; que  quase  todos  os  sábados  e  domingos  havia  esse

procedimento;  que  até  11h  já  havia  feito  a  venda  do  bloco  extra  de

ingressos  e  passava  habitualmente  em  mãos  para  GERALDO;  (…).”

Destaquei (interrogatório  extrajudicial  da  acusada  FABIANA

NARIKAWA ASSUNÇÃO, transcrito às fls. 272/279).

FABIANA afirmou que  GERALDO nunca deixava de ir aos

sábados e domingos ao parque, porque eram os dias de maior movimento e

que o caixa do meio era o que mais arrecadava, de forma que era utilizado

como parâmetro para determinar as retiradas.
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Interessante  ressaltar a  informação de  FABIANA de que

todos  as  equipes  do  caixa  e  da  bilheteria  sabiam  desse  esquema

criminoso e que cada um recebia a importância de R$ 100,00 por dia.

Anote:  “(...) que  GERALDO  nunca  deixava  de  ir  ao  Mutirama  aos

sábados e domingos; que, algumas vezes, GERALDO passava parte dos

R$ 800,00 (oitocentos) reais para a interroganda; que o caixa do meio

vendia mais; que a interroganda ocupava o caixa de número 01; que a

retirada feita tinha como parâmetro o movimento do caixa do meio; que

todos da equipe de caixa e bilheteria sabiam desse esquema; que todos

recebiam R$ 100,00 (cem reais) por dia, inclusive LARISSA; que não

tem  certeza  se  havia  retirada  de  dinheiro  dos  outros  caixas;  que

GERALDO não revelava tudo; que acredita que acontecia com os outros

caixas o mesmo que ocorria com a interroganda; que, da bilheteria para

cima,  a  interroganda  não  sabe  o  que  acontecia;  (…).”.  (interrogatório

extrajudicial da acusada FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO, transcrito

às fls. 272/279).

Nesse particular, verifico que o interrogatório extrajudicial de

FABIANA foi  confirmado  por  ALEXANDRE  MAGALHÃES, quando

este  afirmou  que  todos  os  caixas  sabiam  do  esquema  criminoso.

Confira:  “(…) que sem a  conivência  dos  servidores  da bilheteria  não

seria possível a existência do esquema; que os servidores da bilheteria

recebiam  “mesadas”  da  diretoria  do  Parque  Mutirama  para

participarem  do  esquema;  (...)”. Destaquei (depoimento  judicial  do
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servidor público  ALEXANDRE SILVA DE MAGALHÃES, transcrito às

fls. 1.183/1.186 e gravado em mídia audiovisual acostada à fl. 1.194).

Dando continuidade aos seus relatos, observo que  FABIANA

contou  que  a  arrecadação  diária,  por  caixa,  resultante  da  venda  de

ingressos, nunca era inferior a R$5.000,00, mesmo excluindo os ingressos

duplicados,  chamados  por  ela  de  “ingressos  extras  passados  por

GERALDO”,  os  quais,  segundo  ela,  eram  iguais  aos  originais  e

confeccionados por determinação de GERALDO MAGELA. 

FABIANA mencionou que  GERALDO MAGELA preenchia

os  borderôs  e  não  deixava  ninguém  ter  acesso  à  prestação  de  contas.

Confira:  “(…) que realmente nunca ocorreu de um caixa dar menos de

R$ 5.000,00 (cinco mil  reais)  por dia,  mesmo descontada a venda de

ingresso extra; que os blocos de ingressos extra passados por GERALDO

eram iguais aos originais; que GERALDO mandava fazê-los,  mas sabe

em qual  local  (…);  Que GERALDO MAGELA,  de  regra,  preenchia  os

borderôs  de  prestação  de  contas.  Às  vezes,  na  falta  de  GERALDO,

LARISSA que preenchia os borderôs, mesmo antes de ocupar o cargo na

tesouraria.  Que  GERALDO  nunca  deixava  ninguém  ter  acesso  à

prestação  de  contas; (…).”  Destaquei (interrogatório  extrajudicial  da

acusada  FABIANA  NARIKAWA  ASSUNÇÃO,  transcrito  às  fls.

272/279).

Ainda  nessa  linha,  observo  que  GERALDO  MAGELA,
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conforme relatado por LEANDRO RODRIGUES DOMINGUES em seu

interrogatório extrajudicial, ordenava que os ingressos fossem rasgados na

catraca, o que impossibilitava a posterior conferência das vendas com os

borderôs de prestação de contas. Veja:  “(…) que na BILHETERIA há a

venda do ingresso; que na CATRACA o ingresso SEMPRE é rasgado (...)

que MAGELA o orientou a rasgar o ingresso antes de depositá-lo na urna;

(…).” (interrogatório extrajudicial do acusado LEANDRO RODRIGUES

DOMINGUES, transcrito às fls. 243/246).

Ainda  de  acordo  com  LEANDRO,  na gestão  de

ALEXANDRE MAGALHÃES, a forma de rasgar o ingresso foi alterada.

Veja:  “(…) que a nova administração recomendou que os ingressos não

fossem rasgados ao meio, mas apenas picotados para que fosse possível

verificação e contagem, posteriormente; (…).” (interrogatório extrajudicial

do acusado  LEANDRO RODRIGUES DOMINGUES, transcrito às fls.

243/246).

De fato, ALEXANDRE MAGALHÃES declarou que passou a

controlar os ingressos, assim que detectou o furo de caixa. Note: “(...) Que

passou  a  ter  o  controle  dos  ingressos,  assim  que  detectou  o  furo  dos

caixas; que passou a controlar os ingressos no mês de janeiro de dois mil

e dezessete; que Larissa fechava os borderôs e depositava o dinheiro; que

o  depoente,  junto  com  Fábio  e  Larissa,  fizeram  a  contagem  dos

ingressos; (...)-”. Destaquei (depoimento  judicial  do  servidor  público

ALEXANDRE SILVA DE MAGALHÃES, transcrito às fls. 1.183/1.186 e



196

Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e

de Lavagem de Capitais

gravado em mídia audiovisual acostada à fl. 1.194).

Outro ponto revelante do esquema liderado por  GERALDO

MAGELA era o controle do pessoal que trabalhava na bilheteria e nas

catracas. Nesse sentido, percebo que, segundo o corréu LEANDRO, cada

um dos servidores que trabalhava nesses lugares recebia uma mesada por

'fora'  do  salário:  Confira: “(…) que  possui  seu  salário  e  o  PARQUE

MUTIRAMA pagava a ele 100 reais a mais POR FORA; que o DIRETOR

passa a quantia para os encarregados distribuírem às demais pessoas

(…)  que muita gente tem a ambição de trabalhar na bilheteria; que

acreditam que a bilheteria rende dinheiro; (…) que, no mês, recebia de

MAGELA cerca de 1.600 reais; que recebia tais quantias sem qualquer

tipo de recibo ou controle; que recebia os 100 reais por dia de trabalho;

que  não  sabe  falar  a  origem  desses  100  reais;  que  é  próximo  de

GERALDO MAGELA (…) que 2.600 reais foram pagos por GERALDO

MAGELA; que GERALDO MAGELA pagou ao interrogando 100 reais por

dia; que o interrogando pediu ao DIRETOR FINANCEIRO a venda de

suas férias; que mesmo tendo vendido as férias, trabalhou e foi ressarcido

por GERALDO MAGELA; que GERALDO MAGELA pagou 100 reais por

dia  trabalhado  pelo  interrogando  durante  as  férias;  (…).”  Destaquei

(interrogatório  extrajudicial  do  acusado  LEANDRO  RODRIGUES

DOMINGUES, transcrito às fls. 243/246).

A  corré  LARISSA,  ao  ser  interrogada  extrajudicialmente,

também  confirmou  a  existência  do  supracitado  esquema  criminoso  ao
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declarar  que  houve  disputa  pelo  cargo  de  Diretor  Administrativo  e

Financeiro,  ocupado  por  ela  assim  que  GERALDO MAGELA foi

exonerado. Na ocasião, LARISSA apontou BASILEU como a pessoa que

tinha  interesse  no  referido  cargo  para  dar  continuidade  ao  esquema

comandado por GERALDO MAGELA. Note:  “(...) Explica que Basileu

tinha  interesse  em  continuar  no  cargo  que  antes  era  ocupado  por

GERALDO MAGELA (Diretoria  Administrativa  e  Financeira).  Acredita

que é por causa das funções dessa diretoria, que é basicamente cuidar das

bilheterias. Supõe que Basileu queria continuar o esquema que antes era

comandado por GERALDO MAGELA. Esclarece que Basileu era Diretor

de Lazer da AGETUL e ficava nas dependências do Mutirama, mas não

exercia nenhuma função no Parque; (…).” (interrogatório extrajudicial da

acusada  LARISSA  CARNEIRO  DE  OLIVEIRA,  transcrito  às  fls.

254/258).

LARISSA também disse que tanto os funcionários quanto os

permissionários  se  referiam  a  MAGELA como  o  responsável  pelo

esquema ilícito.  Veja: “(…) Que os dados sobre a venda dos ingressos

nunca eram divulgados. Que os funcionários e os permissionários citavam

o nome de Geraldo Magela como o responsável  pelo esquema;  (...)”.

(interrogatório  extrajudicial  da  acusada  LARISSA  CARNEIRO  DE

OLIVEIRA, transcrito às fls. 106/109 – vol. I do PIC nº 02/2017). 

O  esquema  era  tão  cobiçado  e  lucrativo  que  GERALDO

MAGELA,  consoante  de  depreende,  mesmo  após  ser  exonerado,
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permaneceu trabalhando no Mutirama na primeira semana da gestão de

ALEXANDRE  MAGALHÃES,  o  que  foi  confirmado  por  LARISSA.

Veja: “(...)Mostrada a imagem do borderô de 15/01 (reproduzida acima,

que  se  encontra  na mídia  da fl.  38  do PIC),  diz  que  esse  borderô foi

preenchido por GERALDO MAGELA. Que esta não é sua letra.  Explica

que mesmo já tendo sido exonerado, GERALDO MAGELA continuou

trabalhando no primeiro final de semana sob a gestão de Alexandre. Que

GERALDO  MAGELA  trabalhou  de  graça,  não  houve  contrapartida

financeira:  (…).”  Destaquei (interrogatório  extrajudicial  da  acusada

LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA, transcrito às fls. 254/258).

A toda evidência, GERALDO MAGELA era um dos líderes e

precursor do supracitado esquema ilícito, que atuou na AGETUL a partir

de 2014 e funcionou até abril de 2017, que visava o desvio sistemático de

dinheiro público oriundo da venda de ingressos contrafeitos - reimpressos

com numeração duplicada.

Dando  continuidade  à  análise  do  núcleo  de  líderes  da

organização  criminosa,  passo  ao  exame das  condutas  perpetradas  pelos

acusados  ZANDER  FÁBIO  ALVES  DA  COSTA,  vereador  pelo

Município de  Goiânia,  e  por  DÁRIO ALVES PAIVA NETO,  os  quais

passaram a integrar o comando do esquema criminoso em conjunto com

com GERALDO MAGELA no ano de 2016.

De início, cumpre registrar que ZANDER FÁBIO ALVES DA
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COSTA,  à  época  dos  fatos,  era  vereador  eleito  para  a  legislatura

2012/2016, vindo a ser reeleito em 2016 para o quadriênio 2016/2020, de

forma  que  ainda  exerce  mandato  eletivo,  enquanto  DÁRIO ALVES

PAIVA NETO, servidor público efetivo, ocupou o cargo de presidência da

AGETUL entre maio de 2016 a dezembro de 2016 e, após, retornou para o

seu cargo de origem.

De acordo com a denúncia ZANDER fez uso do seu primeiro

mandato  eletivo  para  implementar  composições  políticas  e  viabilizar  a

nomeação  de  pessoas  de  seu  círculo  político-partidário  para  cargos

públicos, enquanto DÁRIO alcançou a presidência da AGETUL, por meio

da  influência  de  ZANDER,  e,  utilizando-se  dessa  posição  estratégica,

canalizou  o  esquema  de  desvio  de  dinheiro  dos  ingressos  dos  parques

Mutirama e Zoológico, em proveito próprio e dos candidatos aliados, no

que  se  incluía  ZANDER,  o  qual  teria  se  beneficiado  diretamente  do

público desviado.

A esse respeito, percebo que GERALDO MAGELA que - até

então -  era  isoladamente  o  chefe  da  organização  criminosa,  detendo  a

prerrogativa de indicar funcionários de sua confiança para ocupar cargos

estratégicos dentro do esquema, conforme amplamente exposto acima, com

a chegada  de  DÁRIO na  presidência  da  AGETUL,  em maio  de  2016,

passou a dividir  com ele  e  com  ZANDER,  a  liderança da  organização

criminosa.
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Essa  conclusão  pode  ser  facilmente  extraída,  tanto  do

depoimento  de  ALEXANDRE  DA SILVA MAGALHÃES,  quanto  das

declarações  extrajudiciais  das  corrés  FABIANA e  LARISSA e,

igualmente, do interrogatório judicial de DÁRIO ALVES PAIVA NETO,

na medida que este  declarou -  sob o crivo do contraditório e da ampla

defesa  -  que  “ficou  apenas  08(oito)  meses  no  órgão,  apenas  para

participarmos de  uma  campanha  e  ganharmos  uma  eleição”,  o  que

evidencia  a  finalidade  eleitoreira  da  nomeação  de    DÁRIO   para  a

presidência da AGETUL.

Aliás,  nessa  trilha,  observo  que  DÁRIO ALVES  PAIVA

NETO afirmou que apoiou a candidatura de ZANDER, pedindo, inclusive

a GERALDO MAGELA que também o apoiasse. (interrogatório judicial

do acusado DÁRIO ALVES PAIVA NETO, fls. 1.590/1.591, gravado em

mídia às fls. 1.610). 

Nesse  mesmo sentido,  vejo que  GERALDO MAGELA,  na

fase administrativa,  declarou que conheceu  ZANDER quando o partido

dele  (PEN)  assumiu  o  Mutirama  em  maio  de  2016  e  ele  (ZANDER)

indicou o corpo administrativo que geria o aludido parque. 

Observe:  “(…) Que conheceu Zander quando o partido de

Zander assumiu o Mutirama em maio de 2016 e ele indicou parte do

corpo administrativo que geria o parque; (...)”. (GERALDO MAGELA,

na fase administrativa -  transcrito às fls. 247/253).
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Nesse  mesmo  sentido  se  encontram  as  declarações  de

ZANDER,  na  fase  administrativa.  Note:  “(...) Sobre  a  influência  na

AGETUL e  no  Parque  Mutirama,  esclarece  que  houve  uma  costura

político-partidária à época do Prefeito Paulo Garcia para que o PEN

ocupasse  uma  secretaria,  razão  pela  qual  foi  colocada  a  pessoa  de

DÁRIO PAIVA (também do PEN) para ocupar o cargo de Presidente da

AGETUL”. (ZANDER, na fase administrativa)

No entanto, em total desconformidade com a prova produzida,

ZANDER,  na  fase  judicial,  negou  que  tivesse  força  política  para  a

indicação de cargos na AGETUL. Negou, inclusive que tivesse qualquer

ligação com DÁRIO ALVES PAIVA NETO.

Sob  o  crivo  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,  aliás,  os

acusados  ZANDER e  DÁRIO negaram a prática de  todas as infrações

penais, apresentando versões inconsistentes, mediante respostas evasivas e

negativas genéricas, sem nenhum lastro probatório.

Em sentido inverso, os elementos probatórios colhidos durante

a  instrução  criminal,  somados  à  farta  documentação  colacionada,  ao

resultado  das  interceptações  telefônicas  (ver  transcrições  dos  trechos

relevantes  das  auscultações  –  mídias  que  acompanham  o  apenso

respectivo), ao Estudo Sobre Arrecadação, bem assim, às demais provas

coletadas no bojo do respectivo procedimento investigatório criminal  nº

02/2017,  se  revelam  suficientemente  seguras  para  a  comprovação  da
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autoria delitiva.

Nesse  particular,  repito  que  SEBASTIÃO  PEIXOTO,

presidente da AGETUL em período anterior a DÁRIO, extrajudicialmente,

aduziu que, logo que assumiu o comando da referida autarquia municipal,

tomou  conhecimento  da  existência  de  desvios  e,  assim,  adotou  como

providência,  para  impedir  as  práticas  ilícitas,  o  sistema  de  pulseiras.

Confira: “(…) havia tido notícias de que na gestão anterior houve desvio

de  dinheiro  da  bilheteria.  Que  o  interrogando,  como  forma  de  tentar

contornar  essa  suspeita,  pediu  ao  Prefeito  que  instalasse  catracas

eletrônicas,  mas  isso  não  foi  aceito,  pelo  que  acabou  implantando  o

sistema  de  pulseiras;  (...)”.  Destaquei (interrogatório  extrajudicial  de

SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA, transcrito às fls. 364/366).

Nesse mesmo diapasão, percebo que o sucessor de DÁRIO na

AGETUL,  ALEXANDRE  MAGALHÃES  afirmou  que,  assim  que

assumiu, também percebeu a ocorrência de desvios, tanto que denunciou o

esquema, apresentando provas,  conforme evidenciado pelos borderôs de

prestação de contas acostados aos autos à  fl.  41 (mídia contendo cópia

integral  do  PIC  nº  02/2017),  especificadamente  os borderôs  do  Parque

Mutirama de junho/2015 a dezembro/2016 (fls. 40/60 vol. 1); borderôs do

Parque Zoológico de Goiânia de junho/2015 a dezembro/2016 (fls. 61/83

vol.  1);  o Sistema de Controle de Tesouraria da AGETUL referente aos

quatro primeiros meses do ano de 2017 (fls. 98/105 vol. 1). 
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Percebo,  igualmente,  que  ALEXANDRE  MAGALHÃES

relatou que, no início de sua gestão, verificou a existência do  esquema

criminoso não  apenas  pelos  números  da  arrecadação dos  parques,  mas

também pela forma escancarada com que a organização criminosa atuava,

uma  vez  que  era  do  conhecimento,  inclusive  dos  servidores  e

permissionários,  e  também  porque  foi  convidado  por  GERALDO

MAGELA para integrá-lo. Observe: “(…) que foi convidado por Geraldo

Magela  para  fazer  parte  do  esquema;  (...)”.  Destaquei (depoimento

judicial  do  servidor  público  ALEXANDRE SILVA DE MAGALHÃES,

transcrito às fls. 1.183/1.186 e gravado em mídia audiovisual acostada à fl.

1.194).

A conclusão que se extrai desses elementos de prova é que - em

pese  a  responsabilidade  do  cargo  que  ocupava,  diferentemente  do  seu

antecessor (SEBASTIÃO PEIXOTO) e do seu sucessor (ALEXANDRE

DA SILVA MAGALHÃES),  os  quais  logo  perceberam  a  atuação  do

esquema e  adotaram medidas  para  refreá-lo  -  DÁRIO,  na  condição de

presidente  da  AGETUL não adotou  nenhuma providência  para  evitar  a

sangria  de  dinheiro público.  Ao contrário,  providenciou a nomeação de

pessoas da sua confiança, no caso, os corréus DEOCLÉCIO e DAVI, para

cargos estratégicos no Zoológico e Mutirama, respectivamente, consoante

se  verá  a  seguir,  para  assegurar  os  desvios  e,  consequente,  proveito

econômico, desta feita, em benefício do seu grupo.

Conforme revelam os números, com DÁRIO na presidência da



204

Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e

de Lavagem de Capitais

AGETUL,  a  diferença  na  arrecadação  mostrou-se  significativa.

Comparando somente os números dos borderôs acostados às fls.  49/52,

verifico uma discrepância relevante na arrecadação do Parque Mutirama

entre os dias 31/12/2016 e 01/01/2017 (sábado e domingo - fls.  49/50),

ainda  sob  a  gestão  de  DÁRIO,  ocasião  em  que  foram  arrecadados

R$3.504,00  e  R$  3.016,00,  respectivamente,  e  os  dias  14/01/2017  e

15/01/2017 (sábado e domingo, respectivamente - fls. 51/52), já na gestão

de ALEXANDRE MAGALHÃES, quando os valores arrecadados foram,

respectivamente, de R$ 29.584,00 e R$ 35.368,00. 

A diferença  de  arrecadação  entre  os  dois  finais  de  semana

girou em torno de R$ 60.000,00, o que equivale a quase 1000% (mil por

cento), em um espaço de apenas 15 (quinze) dias. 

Os  números  (fl.  840)  apontam  que,  após  2014,  quando

GERALDO  iniciou os desvios, a diferença de arrecadação na AGETUL

somente  sofreu  queda  tão  significativa  na  gestão  de  DÁRIO,  mais

precisamente  no  ano  de  2016,  durante  o  período  eleitoral  -  que

formalmente  começa  em  maio  (justamente  a  época  da  assunção  de

DÁRIO) - e compreende a formalização das coligações político-partidárias,

registro  das  candidaturas,  propaganda  eleitoral,  eleições,  prestação  de

contas, diplomação e posse dos eleitos.

Insta registrar, nesse ponto, que DÁRIO, no afã de explicar a

discrepante  diferença  de  arrecadação  entre  a  sua  gestão  e  a  dos  seus
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antecessores  e  do  sucessor  ALEXANDRE  MAGALHÃES,  acabou

admitindo que permaneceu no cargo de presidente da AGETUL somente

para participar de uma campanha e ganhar a eleição, do que se extrai a

finalidade eleitoreira da nomeação. Nesse sentido, leia novamente: “(...)

“ficou apenas 08(oito) meses no órgão, apenas para participarmos de

uma campanha e ganharmos uma eleição”.(...)”. (interrogatório judicial

do acusado DÁRIO ALVES PAIVA NETO, fls. 1.590/1.591, gravado em

mídia às fls. 1.610).  

Questionado  a  respeito  da  queda  de  arrecadação,  DÁRIO

atribuiu a diferença a menor à crise econômica, à concorrência que teve

com  artistas  famosos  e  à  campanha  publicitária  desenvolvida  na

administração de ALEXANDRE SILVA DE MAGALHÃES.

Entretanto, noto que as justificativas apresentadas por DÁRIO

ALVES PAIVA NETO não se afiguram capazes de explicar o fenômeno,

especialmente  porque  o  movimento  dos  parques  se  manteve  linear  nos

períodos  de  avaliação,  a  capital  goiana,  sabidamente,  sempre  recebeu

artistas famosos e o mais importante - a crise financeira teve início em

período anterior e não se encerrou,  de um dia para outro, na gestão de

ALEXANDRE  –  gestão  na  qual  os  parques  apresentaram  maior

lucratividade. 

A título de exemplo, vê-se à fl. 937 dos autos que, entre os dias

29/06/2017 e 31/07/2017, ou seja, em praticamente UM ÚNICO MÊS, na
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gestão  de  ALEXANDRE,  a  arrecadação  foi  de  R$1.257.392,75 (um

milhão, duzentos e cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e

setenta e cinco centavos) – ao passo que na gestão de DÁRIO, no mesmo

período, a arrecadação foi de apenas R$267.321,50 (duzentos e sessenta e

sete mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) (fls. 54/55 e 77

do PIC).

Demais a  mais,  convém enfatizar,  consoante  pontuado pelos

Promotores de Justiça em seus memoriais,  que não é crível  que a crise

financeira  tenha  atingido  somente  a  gestão  de  DÁRIO  e,

coincidentemente,  cessado  nos  dias  imediatamente  seguintes,  quando  a

arrecadação apresentou significativa melhora, com aumento, em um curto

espaço de tempo, precisamente em quinze dias, de cerca de 1000% (mil

por cento). 

Logo, não merece procedência, portanto, a versão apresentada

de  DÁRIO,  tampouco  o  estudo  por  ele  encomendado,  realizado  por

profissional  da  área  econômica,  com  suporte  em  bases  empíricas,

divorciadas dos dados concretos apresentados nestes autos.

De igual  forma,  não merece  procedência  a  alegação de  que

houve queda no movimento, porque, nas  palavras do corréu  LEANDRO

RODRIGUES DOMINGUES, o Mutirama sempre estava “lotado”, com

média de público em dias normais de 1.000 (mil) pessoas. Confira: “(…)

que a média de ingressos em dias normais é de mil pessoas; (...) que o
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PARQUE MUTIRAMA é sempre lotado; que a média de frequentadores do

parque entre os anos de 2016 e 2017 se manteve ( …).”  (interrogatório

extrajudicial  do  acusado  LEANDRO  RODRIGUES  DOMINGUES,

transcrito às fls. 243/246).

Outrossim, não merece procedência a alegação de DÁRIO de

que a arrecadação durante sua gestão foi menor em razão do número de

brinquedos  estragados,  porque,  segundo  afirmado  por  ALEXANDRE

MAGALHÃES,  na  fase  judicial,  dez  brinquedos  do  Mutirama  estavam

estragados quando assumiu a gestão e não havia manutenção no parque,

mas  que  isso  não  influenciava  no  movimento  e,  consequente,  na

arrecadação.

 Confira:  “(…)  que  constatou  que  o  Parque  não  tinha

manutenção no momento em que assumiu a AGETUR; que o fato de ter

brinquedos estragados não influencia na arrecadação do Parque, (…).”

(depoimento  judicial  do  servidor  público  ALEXANDRE  SILVA  DE

MAGALHÃES,  transcrito  às  fls.  1.183/1.186  e  gravado  em  mídia

audiovisual acostada à fl. 1.194).

Reforçam os supracitados elementos de prova, o interrogatório

extrajudicial de  FABIANA, principalmente a parte em que ela disse que

parte do dinheiro desviado era repassado para  DÁRIO,  que não apenas

adquiriu bens, mas também financiou a campanha política de  ZANDER

para a reeleição ao cargo de vereador em 2016 e, ainda, pretendia bancar a
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sua própria campanha para Deputado Federal em 2018. 

Conforme se  vê  do endereço eletrônico  que  segue,  DÁRIO

ALVES  PAIVA NETO  tanto  pretendia,  como  lançou  candidatura  para

Deputado  Federal  em  2018,  no  entanto,  não  foi  eleito.
(https://politica.estadao.com.br/eleicoes/2018/candidatos/go/deputado-federal/dario-paiva,7070).

Chama  a  atenção  o  elevado  valor  citado  por  FABIANA

referente  ao  desvio  de  arrecadação  em  julho  de  2016,  na  ordem  de

R$700.000,00,  que  teria  sido  entregue  por  GERALDO  MAGELA a

DÁRIO. Confira: “(…) Acredita que a maioria do dinheiro desviado não

era  gasto  por  GERALDO consigo  mesmo,  mas  ia  parar  nas  mãos  de

DÁRIO. Que DÁRIO comprou um Ford Fusion top de linha, novo, com

dinheiro  em  espécie,  fato  este  que  foi  dito  à  interroganda  por

GERALDO. Que  um pouco  antes  de  julho  de  2016  (período  de  alta

arrecadação),  DÁRIO se reuniu com GERALDO e pediu em torno de

R$700.000,00 (setecentos mil reais), ocasião em que GERALDO pediu

sua fatia  de  R$ 50.000,00 (cinquenta mil  reais),  mas este  depois  não

recebeu nada.  Que inclusive esse ‘calote’ de DÁRIO em GERALDO foi

motivo de discussão entre a interroganda e GERALDO. Que DÁRIO tinha

intensão de fazer caixa para se candidatar ao cargo de Deputado Federal

em  2018;  (…).”  (interrogatório  extrajudicial  da  acusada  FABIANA

NARIKAWA ASSUNÇÃO, transcrito às fls. 272/279).

Na fase judicial, confirmando a versão apresentada perante o
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Ministério  Público,  a  acusada  FABIANA,  apesar  de  dizer  que  foi

pressionada pelos Promotores de Justiça, aduziu que “ouviu dizer” o que

falou a respeito dos R$ 700.000,00. Veja: “(...) que ouviu dizer o que falou

no Ministério Público; que não tinha certeza; que no parque tinha muitos

funcionários e muitas conversas (…) que falou no Ministério Público o

que vinha na cabeça; que falou o que ouvia dizer de DÁRIO, de bilheteria,

disso e daquilo; que passou o que ouviu (…)  que os R$ 700.000,00 que

falou, foi porque chegou até a interrogando essa conversa desse assunto;

que o pessoal conversava muito; o que eles suponham, eles passavam para

a frente, mas nada que pudesse provar alguma coisa: (…).” (interrogatório

judicial da acusada FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO,  1.596/1.597 e

gravado em mídia às fls. 1.610).

Em consonância com as assertivas de FABIANA, verifico que

LARISSA,  na  fase  investigativa,  afirmou  que  GERALDO MAGELA

realmente  repassava  parte  dos  valores  que  desviava  para  DÁRIO.  Na

ocasião, LARISSA ainda mencionou que – de fato -  notou a queda na

arrecadação na gestão de  DÁRIO  e assegurou ser crível a  declaração de

FABIANA no sentido de que  DÁRIO desviou R$700.000,00 (setecentos

mil reais) no mês de julho de 2016, salientando que o valor poderia até ser

maior, porque a arrecadação em julho beirava a R$ 2 milhões. 

Observe:  “(…)  De  volta  à  gestão  de  DÁRIO,  diz  que

GERALDO  MAGELA comentou  um  dia  com  a  declarante  que  DAVI

havia brigado com DÁRIO porque este não queria lhe repassar o valor
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que tinham acordado sobre a divisão do dinheiro desviado, e que por isso

chegou a ficar uma semana sem ir ao Parque. Que à época de DÁRIO

chamava  muita  atenção  da  declarante  a  diferença  entre  os  valores

arrecadados em 2015 e os contabilizados por DÁRIO. Que a declarante

imprimia extratos mensais para fazer o lançamento no sistema. Nessas

oportunidades,  constatava valores muito menores  do que  aqueles  que

sabe serem os reais. Que via arrecadações diárias em julho na faixa de

R$12.000,00 (doze mil reais), quando na verdade deveria girar em torno

de  R$  60.000,00  (sessenta  mil  reais).  Diz  ser  crível  a  declaração  de

FABIANA no sentido de que DÁRIO desviou R$ 700.000,00 (setecentos

mil reais) apenas no mês de julho de 2016. Acredita que possa ter sido

até mais, porque a arrecadação mensal em julho pode chegar até R$ 2

milhões;  (…).”  Destaquei (interrogatório  extrajudicial  da  acusada

LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA, transcrito às fls. 308/320).

Nessa quadra, obtempero que a ausência de comprovação do

destino exato do referido numerário não compromete os demais elementos

de convicção, comprobatórios de que DÁRIO era um dos destinatários dos

valores  desviados  da  AGETUL.  Aliás,  a  ausência  de  rastreamento  do

referido  valor  se  encontra  justificada  pela  complexidade  própria  das

estruturas  das  organizações  criminosas,  as  quais,  por  evidente,  para

dificultar a prova, não utilizam as contas bancárias de seus líderes para o

depósito das quantias ilícitas,  de forma que a comprovação pudesse ser

obtida por meio de uma simples quebra de sigilo bancário e/ou fiscal. As
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suas teias são ramificadas e bem mais elaboradas.

Todavia, no caso em específico, observo que, corroborando as

declarações extrajudiciais de FABIANA e LARISSA no sentido de que os

valores  foram  efetivamente  desviados,  observo  da  documentação

colacionada aos autos que,  no mês de julho de 2017, somente o parque

Mutirama  arrecadou  R$  989.552,75,  ao  passo  que  o  Parque  Zoológico

arrecadou  R$  267.840,00  (fl.  937),  enquanto  que,  no  mesmo  período

(julho  de  2016),  durante  a  gestão  de  DÁRIO,  os  números  foram bem

inferiores, a saber: a arrecadação do parque Mutirama foi de R$218.984,00

(fls. 53/55 PIC) e do Zoológico foi de R$ 48.337,50 (fl. 77 PIC vol I). 

Conforme  se  depreende,  a  diferença  de  arrecadação

somente  no  referido  período  –  isto  é,  em julho  de  2016  –  de  fato,

possibilitava o desvio de mais de R$700.000,00 (setecentos mil reais),

uma  vez  foi  de  quase  01(um)  milhão  de  reais  (na  verdade,

R$990.071,25). 

Percebe-se,  portanto,  que  as  sensíveis  diferenças  de

arrecadação foram verificadas em todos os períodos da administração de

DÁRIO ALVES PAIVA NETO.

Ainda  com  o  desiderato  de  demonstrar  que GERALDO

desviou o dinheiro da arrecadação dos parques em proveito de  DÁRIO,

FABIANA durante seu interrogatório extrajudicial foi enfática ao dizer que
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DÁRIO estava preocupado com a grande quantidade de dinheiro desviado,

ilicitude que poderia ser facilmente detectada pelo Ministério Público por

meio da comparação dos números da gestão do próximo presidente. Note:

“(…) Que GERALDO repassava uma parte do dinheiro desviado para

DÁRIO, mas não sabe dizer em que proporção. Afirma que num dia bom,

com arrecadação em torno de R$ 60.000,00 (sessenta mil),  GERALDO

prestava  contas  de  algo  em torno de  R$  18.000,00  (dezoito  mil).  Que

DÁRIO comentou GERALDO (e este comentou com a interroganda) que

estava  preocupado  sobre  o  que  o  Ministério  Público  pensaria  se

comparasse a arrecadação da sua gestão com a arrecadação do próximo

presidente;  (…).”  Destaquei (interrogatório  extrajudicial  da  acusada

FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO, transcrito às fls. 272/279).

Como  se  verifica,  o  receio  de  DÁRIO tinha  procedência,

porque foi justamente a gritante diferença de arrecadação de uma gestão

para outra que levou ALEXANDRE MAGALHÃES  - presidente da gestão

seguinte - a suspeitar da existência do engenho criminoso.

Nesse  sentido:  “(...) que  havia  uma  diferença  grande  de

arrecadação durante os meses de janeiro e julho; que se lembra que no

mês  de  julho de  dois  mil  e  dezesseis  a  arrecadação foi  de  duzentos  e

setenta mil reais; que somente no mês de julho de dois mil e dezessete a

arrecadação  ultrapassou  o  valor  de  um  milhão  de  reais;  que  quando

assumiu a pasta tanto o parque quanto o zoológico deviam energia há

mais de seis meses; que a diferença de arrecadação na sua gestão era
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superior a mais que o dobro daquela verificada na gestão anterior; (…).”

(depoimento  judicial  do  servidor  público  ALEXANDRE  SILVA  DE

MAGALHÃES,  transcrito  às  fls.  1.183/1.186  e  gravado  em  mídia

audiovisual acostada à fl. 1.194).

Ademais,  verifico  que  LARISSA afirmou  que  DÁRIO

praticava os desvios tanto em proveito próprio quando dos vereadores que

ele apoiava. Observe:“(...) Que mesmo sem estar lá aos finais de semana,

ouvia dizer por GERALDO MAGELA que DÁRIO, de fato, desviou muito

dinheiro  em  sua  gestão,  tanto  em  proveito  próprio  quanto  para

vereadores;  (…)”.  (interrogatório  extrajudicial  da  acusada  LARISSA

CARNEIRO DE OLIVEIRA, transcrito às fls. 308/320).

Com a intenção de comprovar a pressão que DÁRIO ALVES

PAIVA NETO fazia para concentrar em suas mãos os valores desviados e,

consequentemente,  evitar  o  chamado caixa  3  (como eram chamados  os

desvios  praticados  pelos  funcionários  em proveito  próprio),  FABIANA

tirou uma foto (que aparece na denúncia) de DÁRIO, sendo escoltado por

DAVI, supervisionando um caixa do Mutirama. 

 Atente:  “(…) Neste momento, a interroganda mostrou quatro

fotos em seu celular em que aparece DÁRIO adentrando o caixa 1, onde

ficava a interroganda.  Que resolveu tirar a foto porque não aguentava

mais a pressão que sofria de DÁRIO. Que inclusive mostrou as fotos para

GERALDO  MAGELA  (que  em  determinada  época  também  não
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aguentava mais) e este disse para a interroganda guardar a foto porque

poderia  servir  no  futuro,  inclusive  para  denunciar  o  esquema  ao

Ministério  Público;  (…).”  (interrogatório  extrajudicial  da  acusada

FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO, transcrito às fls. 272/279). 

Com  relação  à  referida  fotografia,  em  Juízo,  observo  que

DÁRIO se  limitou a dizer que,  naquele  momento,  estava no Mutirama

“cumprimentando”,  embora  não  tenha  dito  quem.  DAVI,  no  mesmo

sentido, afirmou que foi até o local para cumprimentar DÁRIO, que era o

presidente da AGETUL à época.

Contudo,  diversamente  do  afirmado,  a  fotografia  mostra

DÁRIO  dentro do caixa e  DAVI acompanhando a fiscalização, situação

que melhor reflete a versão de FABIANA de que DÁRIO estava no local

supervisionando a arrecadação. A imagem, sem sombra de dúvida, não

se  afigura  condizente  com  um  mero  cumprimento  de  DÁRIO  aos

servidores, até porque não havia ninguém dentro da cabine em que ele

se encontra.

De  maneira  semelhante,  LARISSA  CARNEIRO  DE

OLIVEIRA afirmou que os líderes da organização criminosa, quais sejam,

DÁRIO e  ZANDER, faziam  pressão  sobre  GERALDO MAGELA –

uma vez que este ocupava posição de destaque no esquema. Confira:

“(…) Explica que BASILEU foi colocado no Mutirama por indicação de

ZANDER e que, se GERALDO MAGELA topasse, ZANDER intercederia
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junto o Prefeito para que ele fosse Diretor. Que GERALDO MAGELA não

aceitou, pois queria distância desse pessoal. Que GERALDO MAGELA

já conversou com a declarante e admitiu ter sido ameaçado por DAVI,

DÁRIO e ZANDER. Que estes três brigavam muito entre si por conta de

acordos não cumpridos (de repasse de dinheiro) e GERALDO MAGELA

temia que ele pudesse sofrer algum reflexo. Que GERALDO MAGELA

comentou que  já  presenciou brigas  duras,  com tapas  na  mesa,  entre

ZANDER e DÁRIO por conta de dinheiro do Mutirama. Que a mulher de

GERALDO MAGELA, Beatriz, também já confessou à declarante ter medo

de que aconteça algo ao seu esposo por conta do ‘pessoal de DÁRIO’;

(…).” (interrogatório extrajudicial da acusada LARISSA CARNEIRO DE

OLIVEIRA, transcrito às fls. 308/320).

Em  convergência  com  os  supracitados  elementos  de  prova,

reputo importante destacar que o  Estudo Sobre Arrecadação elaborado

pelos  Analistas  em  Gestão  da  SUPLAN (fls.  416/435),  ao  analisar  a

arrecadação diária por gestor no mês de julho, concluiu que, a partir de

2015, a menor média foi verificada na gestão de DÁRIO e a maior média

na gestão de ALEXANDRE.

Note: “Pela Figura 6 e Tabela 15, fica novamente evidenciada

uma  diferença  muito  grande  de  arrecadação  média  diária  entre  os

gestores,  sendo  as  menores  médias  referentes  à  gestão  Anterior  a

16/05/2015  e  a  gestão  de  Dário,  entre  01/05/2016  a  31/12/2016.  Na

gestão de Dário, o valor médio de arrecadação foi 57,9% menor que a
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média geral e 81,3% menor que a maior média diária de arrecadação

(gestor Alexandre). Vale destacar que, assim como nos finais de semana,

a maior média de arrecadação foi obtida em 2017”.

Pelo mesmo estudo, percebo que a arrecadação na gestão de

DÁRIO foi a menor, não apenas no mês de julho, mas, também, em todos

os finais de semana. Veja:  “Pela Figura 3 e Tabela 3 fica evidente uma

grande diferença de arrecadação média diária nos finais de semana entre

os gestores, sendo o destaque para a gestão de Dário, entre 01/05/2016 a

31/12/2016,  com um valor médio de arrecadação 35,7% menor que a

média  geral  e  50% menor que  a  maior  média  diária  de  arrecadação

(gestor Alexandre). Vale destacar que a maior média de arrecadação foi

obtida  em  2017,  momento  mais  crítico  da  crise  econômica  nacional

segundo economistas”.

Percebo,  por  fim,  que  aludido  estudo  –  na  esteira  das

conclusões supra - atestou ser “plausível a hipótese de desvio”, mormente

considerando  as  diferenças  significativas  no  padrão  de  arrecadação  e  a

ausência de fatores internos e externos influenciadores. Note: “Fica claro

que  tanto  no  parque  Mutirama quanto  no  Zoológico,  houve  diferenças

significativas no padrão de arrecadação média diária entre os gestores.

Particularmente  com  relação  ao  gestor  Dário,  considerando  os

depoimentos  colhidos  e  o  estudo  descritivo  realizado,  fica  muito

inverossímil aceitar que suas menores médias de arrecadação se devem a

uma diminuição de demanda, sendo muito plausível a hipótese de desvio.
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Um  resumo  da  situação  apurada  desse  gestor  e  os  cenários  de

arrecadação considerados no estudo é ilustrado na Tabela 38. Supondo a

hipótese acima, Tabela 38, na primeira condição simulada, a diferença

total  de  arrecadação  seria  da  ordem de  R$2.181.458,10  (dois  milhões

cento  e  oitenta  e  um  mil  quatrocentos  e  cinquenta  e  oito  reais  e  dez

centavos). Na segunda condição simulada, seria de R$ 3.242,464,95 (três

milhões duzentos e quarenta e dois mil quatrocentos e sessenta e quatro

reais  e  noventa  e  cinco  centavos)  e  na  terceira  condição  simulada,  a

diferença seria de R$ 3.806.038,72 (três milhões oitocentos e seis mil e

trinta e oito reais e setenta e dois centavos). Vale ressaltar que os valores

foram calculados somente para os dias considerados no estudo”.

Nesse mesmo diapasão, insta mencionar o depoimento judicial

do  Analista  em  Gestão  FELIPE  DA  SILVA  COUTINHO,  Chefe  do

Departamento de Gestão, Estratégia e Informação do Ministério Público  -

SUPLAN -  que,  indagado,  afirmou  que  foram analisados  cerca  de  49

(quarenta e nove) mil registros, havendo o estudo se baseado apenas em

registros  confiáveis,  com a  adoção,  ao  final, do  menor valor para  se

chegar ao montante do desvio, por ser o menos lesivo aos acusados.

Confira:  “(…) que analisaram cerca de 49 mil registros, dos quais cerca

de seis mil foram aproveitados, por serem completamente confiáveis; que

três  resultados  foram  apresentados,  sendo  um  bem  criterioso,  um

intermediário e um maior; que o criterioso,  por ser menos lesivo aos

réus,  foi  o  utilizado.” (depoimento  da  testemunha  FELIPE  DA SILVA



218

Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e

de Lavagem de Capitais

COUTINHO,  verificado  à  fl.  1.373  e  gravado  em  mídia  digital  de  fl.

1.374).

Com suporte no referido arcabouço probatório, denoto que não

remanesce  a  menor  dúvida  de  que  DÁRIO,  atuando  como  líder  da

organização criminosa, na condição de presidente da AGETUL, em razão

da  ingerência  política  do  vereador  ZANDER,  praticou  os  sucessivos

peculatos  discriminados  na  peça  acusatória,  em proveito  próprio  e  dos

demais integrantes do grupo.

 A destinação da quantia pública em proveito de candidatos a

vereador  e  parlamentares  municipais é  extraída  do  depoimento  de

ALEXANDRE MAGALHÃES, que, na ocasião, disse ter obtido referidas

informações por meio dos próprios funcionários da AGETUL. Note: “que

ouviu  dizer  que  o  dinheiro  desviado  seria  destinado  a  candidatos  a

vereador e até mesmo parlamentares municipais; que foi informado por

funcionários da época que vereadores, entre eles Zander e Wellington,

faziam fila para pegar dinheiro no Mutirama  (…) Que vários funcionários

da  AGETUR  afirmavam  que  o  dinheiro  desviado  seria  destinado  a

campanha eleitoral de vereadores; (…).”(depoimento judicial do servidor

público  ALEXANDRE  SILVA  DE  MAGALHÃES,  transcrito  às  fls.

1.183/1.186 e gravado em mídia audiovisual acostada à fl. 1.194).

Em consonância com o depoimento de ALEXANDRE, observo

que LARISSA em seu interrogatório extrajudicial, relatou que ZANDER
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comparecia  quase  todos  os  dias à  AGETUL a  fim  de  se  reunir  com

DÁRIO.  Confira:  “(…) Confirma que o vereador  ZANDER era muito

próximo da administração do Mutirama e que havia vários carros com sua

propaganda no pátio do parque (…) Que via o vereador ZANDER com

muita frequência nesse período, quase todos os dias, sempre entrando ou

saindo do gabinete de DÁRIO (…) Sobre ZANDER, se recorda de uma

noite em julho de 2016, já depois das 20h, quando ainda estava no seu

quiosque, e viu um carro da Câmara de Vereadores com ZANDER dentro

e, salvo engano, um motorista. Que em outra oportunidade, a declarante

estava entrando no corredor da recepção na companhia de Fábio Alves de

Araújo (do planejamento), ocasião em que viram ZANDER saindo da sala

de DÁRIO.  Que ZANDER chamou por Fábio e pediu que ele buscasse

uma bolsa no carro da Câmara. Que Fábio assim o fez e entregou para

ZANDER. Passado algum tempo (não mais que dez minutos), ZANDER

saiu da sala carregando essa  bolsa  de  couro preta.  Que havia  muita

restrição à entrada na sala de DÁRIO, o que não havia na época de

SEBASTIÃO  PEIXOTO  e  nem  de  ALEXANDRE;  (...)”  Destaquei

(interrogatório  extrajudicial  da  acusada  LARISSA  CARNEIRO  DE

OLIVEIRA, transcrito às fls. 308/320).

A prova colacionada aos autos,  nesse sentido,  evidencia que

ZANDER,  diversamente  do  que  ele  alegado  judicialmente,  detinha

influência política em função do cargo que ocupava e que, em virtude de

composições  políticas,  influenciou  na  nomeação  de  DÁRIO para  a
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presidência da AGETUL, estando diretamente envolvido com o esquema

criminoso,  por  meio  do  qual  se  beneficiou  das  quantias  desviadas  dos

parques Mutirama e Zoológico. 

A  propósito,  vejo  que,  na  fase  investigatória,  tanto

GERALDO MAGELA, quanto ZANDER, admitiram a influência deste

último  nas  nomeações.  Transcrevo  as  declarações  extrajudiciais  dos

referidos  réus:  “(...)  Sobre  a  influência  na  AGETUL  e  no  Parque

Mutirama, esclarece que houve uma costura político-partidária à época

do  Prefeito  Paulo  Garcia  para  que  o  PEN ocupasse  uma secretaria,

razão pela qual foi colocada a pessoa de  DÁRIO PAIVA (também do

PEN) para  ocupar  o  cargo  de  Presidente  da  AGETUL”.  Grifei

(ZANDER, na fase administrativa - transcrito às fls. 374/379). “(…) Que

conheceu Zander quando o partido de Zander assumiu o Mutirama em

maio de 2016 e  ele indicou parte do corpo administrativo que geria o

parque; (...)”. (GERALDO MAGELA, na fase administrativa  - transcrito

às fls. 247/253.

Nesse mesmo alinhamento, verifico que, na fase investigatória,

a  testemunha  RANIERY NUNES  DA SILVA,  conforme  se  vê  às  fls.

1047/1050, declarou que  ZANDER,  ao tempo do fato, era o Presidente

Municipal do PEN e, consequentemente, detinha poder de influenciar nas

indicações e nomeações de servidores públicos. 

Referida  assertiva  encontra  ressonância,  inclusive  nas
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auscultações verificadas durante as interceptações telefônicas, por meio das

quais são verificados vários diálogos de ZANDER tratando da nomeação

de  seus  apaniguados  para  ocuparem  cargos  públicos.  Na  ocasião,

ZANDER  comenta  inclusive  sobre  a  indicação  de  BASILEU  para  a

AGETUL e que perdeu cargo – secretaria do ZOOLÓGICO - na gestão de

ALEXANDRE (ver resultado das interceptações telefônicas – em especial

os índices  1501971, 1503580, 1503654, 1503835, 1509629 e 1510700 -

mídias de fls. 67/68 e 209/210, todas disponíveis nos autos de protocolo nº

201700252377).

Ainda nesse ponto, entendo conveniente registrar que, durante

as  investigações,  no  grupo  de  Whatsapp denominado  AGETUL,  foi

verificada  uma  mensagem  alusiva  à  diplomação  de  ZANDER para  o

mandato de vereador, legislatura 2016/2020, em que referido denunciado é

designado como sendo o  “nosso vereador”  (foto na denúncia à fl.  19).

ZANDER,  em  juízo,  disse  que  não  havia  nenhuma  motivação  para  a

referida  expressão,  contudo,  de  modo  diverso,  em  juízo,  disse  estar

orgulhoso da menção. 

A denúncia traz ainda uma mensagem de Whatsapp (fl.  38),

recebida por ZANDER de interlocutor desconhecido, por ele encaminhada

para DÁRIO em 04 de outubro de 2016, em que consta a expressa alusão à

ajuda  financeira  prestada  por  GERALDO MAGELA a  ZANDER e

também a outros vereadores. Note: “(...) No sábado informações de fonte

segura que  magela, estava ajudando  além de nós, o wellington, e deu
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uma ajuda financeira pra o Carlinho Koslovisk, inclusive os dois filhos

dele  estavam com wellington peixoto,  o  aliado  dele  na  bilheteria  é  o

sobrinho do jairo, ex presidente do mutirama”. (Mensagem extraído do

celular de DÁRIO PAIVA).

Questionado,  nem  ZANDER tampouco  DÁRIO souberam

explicar o conteúdo da mensagem, tendo ambos se limitado a afirmar que

não  sabiam  quem  era  o  autor  da  mensagem.  ZANDER ainda  tentou

distorcer o conteúdo da mensagem, afirmando que, na verdade, a ajuda ali

referida era eleitoral. 

Em que pese as respostas evasivas de  ZANDER  e  DÁRIO,

observo que o conteúdo da indigitada mensagem - “ajuda financeira” -

vem ao encontro dos demais elementos probatórios reunidos neste feito,

evidenciadores  da  influência  política  de  ZANDER na  AGETUL e  do

auxílio financeiro de GERALDO MAGELA para sua companha política,

por meio dos desvios de recursos públicos do Mutirama.

Outro indicativo de que  ZANDER exercia grande influência

no  âmbito  da  AGETUL  é  que,  segundo  declaração  extrajudicial  de

LARISSA,  ele  utilizava  o  espaço  público  do  Mutirama  para  angariar

votos, levando os visitantes pessoalmente ou por intermédio de BASILEU

(correlegionário  de  ZANDER),  que  ocupou  o  cargo  de  GERALDO

MAGELA, durante algum tempo: Veja: “(…) Que  ZANDER costumava

levar muitas pessoas para frequentar o Parque sem pagar ingresso. Que
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às vezes ZANDER mandava ofício discriminando o nome das pessoas que

iriam, mas às vezes levava sem ofício. Que ZANDER já levou os visitantes

pessoalmente, mas também o fazia através de interposta pessoa, qual seja,

Basileu Magnólio, que chegou a ocupar o cargo de GERALDO MAGELA

por pouco tempo. Que Basileu levava as pessoas em troca de voto para

ZANDER. Que  Basileu  já  chegou  a  levar  quase  o  setor  inteiro  onde

morava  (Setor  Curitiba);  (…).”  (interrogatório  extrajudicial  da  acusada

LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA, transcrito às fls. 106/109 – vol.

I do PIC nº 02/2017).

Nesse mesmo vértice,  obtempero que,  apesar da negativa de

ZANDER,  a  prova  produzida  evidencia  que  ele,  por  meio  das  suas

costuras  políticas  (índice  1503580 da  interceptação  telefônica),  indicou

BASILEU  MAGNÓLIO  DA SILVA para  o  cargo  antes  ocupado  por

GERALDO MAGELA no Mutirama.

Confira  as  declarações  de  ZANDER,  durante  seu

interrogatório judicial, a respeito do assunto: “(…) não tem conhecimento

do que Basileu faz; que ele era pré-candidato e desistiu para ocupar cargo

de direção; que ele ocupou essa diretoria pela composição com o prefeito

e  a  candidata  Acorssi;  que  como  ele  não  era  mais  candidato,  o

interrogando o chamou para apoiá-lo; que corre atrás de apoio; que os

únicos cargos que tem poder de indicação são os 12 do seu gabinete; que

indica  esses  12  cargos;  que  tem gerência  sobre  esses  12  cargos;  que

indicações  para  a  prefeitura  para  os  cargos  comissionados  são  para
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conjunturas políticas; que indica uma pessoa muitas vezes é atendido pelo

prefeito e muitas vezes não é atendido; que Basileu saiu dessa indicação e

foi para outra;  (…).”  (interrogatório judicial  ZANDER FÁBIO ALVES

DA COSTA, às fls.1.606/1.607 e gravado em mídia às fls. 1.610).

É certo que a nomeação de BASILEU para o cargo de Diretor

Administrativo do Mutirama não agradou ALEXANDRE MAGALHÃES,

tanto que este disse que foi orientado a esvaziar as suas funções, o que

justificaria a assertiva de ZANDER de “que Basileu saiu dessa indicação

e foi para outra”. 

Reforça  o  poder  de  ingerência  de  ZANDER sobre  as

nomeações para cargos em comissão na prefeitura de Goiânia/GO, o áudio

interceptado  em que  ele  (ZANDER) conversa  com RANIERY sobre  a

indicação de MÁRCIO e de DAYANE ou DYANE (esposa de RANIERY)

para cargos públicos e, ainda, comenta que DAYANE assumirá cargo de

direção, com o mesmo “status” do BASILEU. Nesse ponto, esclareço que

na  gestão  de  DÁRIO,  DAYANE  ou  DYANE,  esposa  de  RANIERY,

ocupava cargo de direção na AGETUL (fl. 12 do PIC). 

Ainda  nessa  ligação,  verifico  que  ZANDER comenta  com

RANIERY que BASILEU já saiu do cargo do Mutirama e passou para

cargo no “negócio racial”. Confira (mídia às fls. 67/68): 

ID da chamada: 1503580  ZANDER X RANIERE -  ZANDER diz  que  que ficou tudo
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Data Início: 10/02/2017 
12:44:35 
Data Término: 10/02/2017 
12:47:09 
Duração:0 00:02:34 
Telefone: 62981304567  
-ZANDER FÁBIO 
ALVES DA COSTA 
Interlocutor: 62992475917 
CHAMADA 
IMPORTANTE RESUMO:
EFETUOU

certo e que o RANIERE pode ficar tranquilo que só fecha dia
15 e que está garantido que não fica de fora. ZANDER diz que
é preciso que o MÁRCIO pegue o curriculum dele e leve na
sala do PAULO ORTEGAL e entregue para TAIS dizendo que
é  o  curriculum do PEN e  que  a  TAIS sabe  o  que  é,  pois  é
secretária  do  PAULO  ORTEGAL. ZANDER  diz  que  já
passaram o BAZILEU para o  negócio racial e a DAIANE
vai colocar em qualquer lugar, mas no mesmo "status" do
BAZILEU, do mutirama, mas desde que seja de diretoria.
RANIERE fala que é em qualquer lugar, menos na AGETUR.
ZANDER diz que na AGETUR vai ficar para o DIVINO ou
para o PAULO DA FARMÁCIA. 
Destaquei 

As auscultações, desmentindo as assertivas de  ZANDER em

juízo,  demonstram,  inclusive  que  ele  se  utiliza  do  mandato  para  a

satisfação de interesses pessoais, conforme se vê na conversa abaixo em

que confirma um cargo para a sua sobrinha (GABRIELA) e para outros

parentes, a exemplo do que se vê com GLEIDIMAR. Observe (mídia às

fls. 67/68):

ID da chamada: 1503835   
Data Início: 10/02/2017 21:58:21  
Data Término: 10/02/2017 22:03:07 
Duração:0 00:04:46 
Telefone: 62981304567  -ZANDER 
FÁBIO ALVES DA COSTA 
Interlocutor: 6232468384  
CHAMADA IMPORTANTE 
RESUMO: EFETUOU

ZANDER x GABRIELA (SOBRINHA?) - ZANDER
diz que "o trem lá tá andando, viu, a hora que o
IRIS  liberar  lá,  eu  te  falo,  tá?".  GABRIELA
agradece e diz que vai passar o telefone para sua avó.
ZANDER x DIVINA (GENITORA) - Interlocutores
se cumprimentam e ZANDER explica que seu nariz
está  com  coriza  porque  teve  que  usar  a  lente  (de
contato) antiga. DIVINA pergunta se ZANDER usou
o colírio. ZANDER fala que ainda vai usar, pois irá
cantar em CALDAZINHA. ZANDER comenta que:
"hoje eu consegui, graças a Deus, manter o trem
do  (GLEIDIMAR?)  lá,  porque  tá  numa
dificuldade danada, né! ...  aí  agora pra frente,  a
hora  que  sair  os  outros,  eu  vou  dar  um  pro
TÚLIO,  vou  dá  um  pra  menina,  pra
GABRIELA".  DIVINA argumenta  que  devagar
ZANDER  vai  arrumando  e  que  para  "ele"
(GLEIDIMAR?) era primordial primeiro, porque
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tem  a  família.  DIVINA fala  que  tudo  está  muito
difícil. ZANDER concorda e relata que hoje um cara
até  novo  chegou  chorando,  que  ele  disse  que  nem
consegue  comprar  o  leite.  DIVINA reafirma  que  a
situação  está  muito  difícil,  que  eles  têm  que  dar
graças a Deus de estar bem, que ZANDER luta de um
lado,  que  é  unido  com  as  famílias  da  MARA.
ZANDER comenta que a MÁRCIA é fácil de mantê-
la lá, porque ela trabalha muito bem, que ela está lá
faz muito tempo, que desde a época da COMOB que
o  povo  mantém  ela,  que  o  GLEIDIMAR  também
trabalhou  direitinho,  que  fez  muita  amizade  lá.
DIVINA diz que o GLEIDIMAR gosta de trabalhar
lá, que tem um diretor lá que até conhece o TÚLIO.
Falam  sobre  TÚLIO  ser  conhecido  dos  políticos.
ZANDER afirma que depois vai colocar o TÚLIO
também. Falam sobre o médico de ZANDER para
ver a questão do colírio. ZANDER fala para DIVINA
ir à sua casa. DIVINA diz que qualquer hora vai lá. 
Destaquei 

Conforme  se  infere,  as  investigações  referentes  à  Operação

Multigrana,  induvidosamente,  revelaram  a  existência  de  um  esquema

criminoso de desvio de dinheiro em que  ZANDER passou a integrar,  a

partir  das suas composições políticas,  como se deu com a indicação de

DÁRIO, para ocupar cargo em comissão na AGETUL. 

Revelaram, igualmente, que, mesmo após a saída de  DÁRIO,

ZANDER ainda  tentou  manter  um aliado  dentro  da  referida  autarquia

municipal,  claramente  com o  intuito  de  prosseguir  com o  esquema  de

desvio de dinheiro público, indicando BASILEU.

Contudo,  antes  disso,  vejo  que  ZANDER tentou  uma

composição com o corréu  GERALDO MAGELA, que somente não deu
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certo em virtude da alta contraprestação financeira que exigiu. A recusa de

GERALDO MAGELA, como se vê na chamada de nº 150393, despertou

em ZANDER um sentimento negativo, tanto que se referiu a GERALDO

como “manquinho” e, ainda, desejou que ele saísse preso do Mutirama.

Tais  fatos  foram  confirmados  por  FABIANA,  durante  seu

interrogatório extrajudicial, ocasião em que afirmou que, devido ao fato de

GERALDO MAGELA ter se negado a pagar uma 'mesada' a ZANDER,

no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),  este passou a constrangê-lo

politicamente e indicou BASILEU para o seu lugar.

 Confira: “(…) que gostaria de acrescentar que, em relação à

proposta  de  ZANDER para  GERALDO  MAGELA  de  pagamento  de

mesada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), diante da recusa de GERALDO,

ZANDER passou  a  constrangê-lo  politicamente,  tirando-o  da  vida

pública; que GERALDO também tinha receio de ser vítima de algo grave

contra a sua pessoa por parte de ZANDER; que, ao que sabe, ZANDER

tem passagem policial; que, em decorrência disso, GERALDO afastou-se

do MUTIRAMA, ocasião em que ZANDER indicou a pessoa de BASILEU

para ocupar o cargo; que BASILEU ficou na diretoria por poucos meses,

acreditando que entre janeiro e fevereiro de 2017; (…).”  (interrogatório

extrajudicial da acusada FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO, transcrito

às fls. 272/279).

Nesse  mesmo  sentido,  encontram-se  as  declarações
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extrajudiciais  de  LARISSA CARNEIRO  DE  OLIVEIRA.  Veja:“(…)

Explica que Basileu tinha interesse em continuar no cargo que antes era

ocupado  por  GERALDO  MAGELA  (Diretoria  Administrativa  e

Financeira). Acredita que é por causa das funções dessa diretoria, que é

basicamente cuidar das bilheterias. Supõe que Basileu queria continuar

o  esquema  que  antes  era  comandado  por  GERALDO  MAGELA.

Esclarece que Basileu era Diretor de Lazer da AGETUL e ficava nas

dependências  do  Mutirama,  mas  não  exercia  nenhuma  função  no

Parque; (…).”  Destaquei (interrogatório  extrajudicial  da  acusada

LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA, transcrito às fls. 254/258).

Com  relação  ao  diálogo  interceptado  em  que  afirma  que

“estavam esperando ZANDER esquecer”,  LARISSA CARNEIRO DE

OLIVEIRA  asseverou  que  “(...)  que  após  a  recusa  de  GERALDO

MAGELA ao convite de ZANDER, este último se voltou contra aquele e

passou a falar mal dele,  inclusive assumindo uma posição ativa para

boicotar qualquer nomeação de GERALDO MAGELA para qualquer

cargo; (…).” Destaquei (interrogatório extrajudicial da acusada LARISSA

CARNEIRO DE OLIVEIRA, transcrito às fls. 308/320).

Nesse  caminhar,  diante  de  tudo  que  restou  apurado,  estou

convencida  de  que  o  acusado  ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA

realmente desempenhava papel de liderança na organização criminosa e,

exercendo influência e ingerência na AGETUL, indicou  DÁRIO para a

presidência  da  agência  municipal,  canalizando  o  desvio  do  dinheiro
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público dos parques Mutirama e Zoológico em benefício da sua campanha

eleitoral no ano de 2016, bem como do grupo político do qual fazia parte.

Seguindo  essa  linha  de  raciocínio,  reputo  necessário

transcrever outro diálogo estabelecido entre  ZANDER e RANIERY, em

que  este  menciona  ter  ido  até  a  AGETUL  e  conversado  com

ALEXANDRE, com vistas a apagar o fogo que MAGELA fez, ocasião em

que  ALEXANDRE  o  teria  tranquilizado,  inclusive  com  relação  à

nomeação de sua mulher, DAYANE ou DYANE, para cargo de direção na

AGETUL. 

Desta longa conversa, extrai-se também que RANIERY disse

para  ALEXANDRE  que  quem  estava  comandando  o  partido  era

ZANDER.  RANIERY menciona que o conselho de ZANDER foi passar

longe  da  AGETUL  para  não  atrapalhar  ALEXANDRE,  deixando

transparecer que a preocupação de  ZANDER era com as conversas que

surgiram porque MAGELA teria ido à COMURG e dito que “tudo o que

DÁRIO fez foi ele (ZANDER) quem fez”, do que se infere que ZANDER

era  o  controlador  não só  do partido  político,  mas  também do esquema

criminoso. Veja (mídia às fls. 67/68):

ID da chamada: 1501971
Data Início: 07/02/2017 
20:56:11 
Data Término: 
07/02/2017 21:04:53 
Duração:0 00:08:42 

ZANDER x RANIERY - ZANDER comenta que estava falando
com o ANSELMO e diz que ficou para amanhã, que vão encontrar
lá na mesma hora, porque hoje tinha um negócio no "MP?"..., mas
que amanhã batem o martelo e  acabam de resolver.  RANIERY
comenta  que  esteve  na  AGETUL  e  conversou  com  o
ALEXANDRE, que este mencionou que "vieram falar pra mim
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Telefone: 62981304567  
-ZANDER FÁBIO 
ALVES DA COSTA  
Interlocutor: 
62981897388 
CHAMADA 
IMPORTANTE 
RESUMO: RECEBEU 

que era sua esposa, tal, que tem 20 dias que ela tá lá pra nomeada
e tal..., que não tem nada contra". RANIERY diz que falou para
ALEXANDRE que quem está conduzindo as coisas do partido
é  o  ZANDER, que  disse  que  foi  lá  como  amigo  de
ALEXANDRE, porque lá no zoológico vai ter espaço, que está lá
pra  ver  se  não  vai  ter  problema,  se  ALEXANDRE  não  quer.
RANIERY  fala  que  ALEXANDRE  disse  que  "não,  de  jeito
nenhum,  tranquilo  e  tal...,  inclusive,  RANIERY,  queria  até  ver
com você, porque as pessoas têm colocado eu e o ZANDER um
contra o outro, e tal, eu quero é paz, 2018 taí, nós vamo andar
junto".  RANIERY  diz  que  mencionou  que  o  conselho  que
ZANDER lhe deu foi de eles passarem longe da AGETUL, que
não querem atrapalhar ALEXANDRE em nada, que disse que
não teria  ninguém do "PEN" lá,  com exceção  da  pessoa  no
zoológico. RANIERY conta que ALEXANDRE riu e o abraçou.
RANIERY menciona que conversou com o BASILEU, que este
esteve lá e pediu desculpas para ALEXANDRE, que explicou
que são um grupo só. RANIERY diz que foi lá apagar um fogo
criado  pelo  MAGELA. ZANDER  comenta  que  ele
(MAGELA?) foi lá na COMURG e disse para um ex-diretor
do JAIRO que tudo o que o DÁRIO fez foi ele  (ZANDER)
quem  fez.  RANIERY afirma  que  o  ALEXANDRE  falou  uma
coisa que tem que dar razão a ele, que ALEXANDRE disse que
era  para  RANIERY falar  para  ZANDER  que  MAGELA e
DÁRIO não têm credibilidade hoje nem pra ter  um cargo de
R$500,00 na prefeitura, que é para dizer a ZANDER que é para
esquecer esses caras.  ZANDER salienta que não está "nem aí
pra esses caras mais não". RANIERY fala que IRIS disse que se
o DÁRIO tiver vergonha, não mais vai ao Paço, devido ao que
aconteceu, que o MAGELA não é de hoje, é de 8 anos para cá.
RANIERY afirma que o  ALEXANDRE falou que o MAGELA
lhe  disse  que  quem  acabou  com  sua  vida  foi  o  ZANDER.
RANIERY  menciona  que  explicou  a  ALEXANDRE  que
"realmente  teve  um  momento  que  o  ZANDER  se  excedeu,
porquê? É um mecanismo de defesa, porque o MAGELA saiu
falando pra todo mundo que o ZANDER se beneficiou daqui ,
o ZANDER teve aqui,  acho,  umas três vezes,  se  ocê puxar no
sistema aí, de filmagem, umas três vezes e falou com o MAGELA
umas duas vezes, institucional, inclusive, uma das últimas vezes,
TIÃO até tava aqui, o ZANDER falou até em tom de ameaça, óh,
se  ocês  não  pararem  com  essa  gestão,  do  jeito  que  cê  tá  aí,
MAGELA, agora que o "PEN" não tá aqui mais, isso vai dá um
problema lá na frente, eu tô te avisando". RANIERY conta que o
ALEXANDRE  mencionou  que  "as  coisas  que  trazem  aqui  é
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diferente, que por isso é bom a gente conversar". RANIERY diz
que o ALEXANDRE comentou que está fabricando cerveja e que
vai preparar uma para RANIERY e ZANDER. RANIERY diz que
não vai se desgastar por causa do DÁRIO. ZANDER ressalta que
a  única  coisa  que  falou  para  o  MAGELA  foi  que  "se
dependesse de mim, ele não assumia nada". RANIERY afirma
que o jogo todo é porque o DÁRIO jogou a briga de ZANDER
e  MAGELA  para  sair  do  foco,  mas  que  falou  para  o
ALEXANDRE o real problema, que ele entendeu. RANIERY
salienta que não falou para ALEXANDRE que o MÁRCIO é seu
sogro.  RANIERY relata  que ALEXANDRE ficou de ligar  para
uma pessoa dar o treinamento para MÁRCIO, que é uma tal de
MATILDE. ZANDER diz que MATILDE é "calhorda, cafajeste",
que era sua diretora lá. RANIERY afirma que o ALEXANDRE
falou, que é por isso que ele vai usá-la para treinar o MÁRCIO,
que vai tirar ela de vez. ZANDER comenta que MATILDE ficou
em  seu  cargo  durante  5  meses  e  depois  foi  ajudar  o  EUDES
VIGOR,  que  o  TAYRONE  ligou  pedindo  ZANDER  para  ela
permanecer no cargo, que disse para ele não pedir isso, que ela iria
sair aquele dia, que o PAULO (GARCIA) tem ódio dela, pois o
OSMAR MAGALHÃES, que era ela  petista,  que ela  tinha que
ajudar  o  CARLOS  SOARES.  ZANDER  cometa  que  hoje  o
ELTON ligou, que disse a ele que está lá, que está aguardando,
que mais tarde fala. RANIERY diz que do ELTON ele consegue
resolver, que na hora que der certo, vai conversar: "ELTON, não
tem jeito, infelizmente, não tem jeito não". ZANDER diz que é
para  falar  a  ELTON  que  eles  têm  que  esperar  um  segundo
momento, que pra eles não perderem, o prefeito falou que era para
dar o nome hoje, "que falou que é sua cunhada". RANIERY fala
que entendeu e diz que o BASILEU andou reclamando, que
disse a ele que não poderia reclamar, que disse a ele que "se o
ZANDER não conseguir pôr ocê na racial, alguma coisa, cê vai
voltar pro gabinete, uma coisa bem melhor, porque lá não tem
jeito". RANIERY afirma que BASILEU disse estar  consciente.
ZANDER diz que o BASILEU "já está na outra, o cara já queria
nomear ele lá, mas pra nomear ele, nós temos que tirar ele de lá e
pôr  a  outra  pessoa".  RANIERY  questiona  se  é  a  DAIANE.
ZANDER confirma. RANIERY pergunta se ZANDER sabe onde
vai ser a DAIANE. ZANDER responde que não, que poderia ser
inclusive  lá  na  AGETUL,  mas  vão  colocar  em  outro  lugar.
RANIERY concorda e diz para esquecerem aquele cara. ZANDER
indaga  se  ele  (ALEXANDRE?),  lá,  continua  daquele  jeito.
RANIERY responde que não, que ele (ALEXANDRE?) fez um
sistema, que gostou, que depois vai falar pessoalmente, que o cara
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moralizou mesmo, que esse cara é importante para eles em 2018,
que não vale a pena brigar. ZANDER afirma que não tem nada
contra ele,  que o dia que falou com ele,  estava defendendo
"nós,  né,  porque  o  cara  chegar lá,  tirar  a  prerrogativa  do
nosso cara lá, uai". RANIERY diz que ele (ALEXANDRE?)
reconheceu que o que ele fez foi ruim, mas pelo elefante que o
MAGELA e o DÁRIO (vendeu?).  ZANDER diz que o cara
falou que era ele que mexia... RANIERY afirma que depois vai
contar para ZANDER pessoalmente. Combinam de encontrar
por volta de 15:00 horas do dia seguinte. 

Destaquei 

Importante  destacar  que,  quando  ALEXANDRE  comentou

com RANIERY que MAGELA falou que ZANDER teria destruído a sua

vida,  mas que era  para  ele  esquecer,  porque  MAGELA e  DÁRIO não

tinham mais credibilidade na prefeitura, ALEXANDRE estava se referindo

ao esquema criminoso cuja autoria recaiu primeiramente sobre MAGELA

e DÁRIO, visto que ocupavam cargos de direção. Entretanto, vejo que as

provas produzidas são suficientes para a comprovação de que  ZANDER

também integrava o esquema ilícito.

Ainda sobre a conversa acima transcrita, vejo que RANIERY

diz que falou para ALEXANDRE que  ZANDER realmente se excedeu,

porque MAGELA saiu falando que ele (ZANDER) teria se beneficiado da

AGETUL – referindo aos desvios de dinheiro. Nesse ponto da conversa,

verifico que  ZANDER interveio e diz que falou para  MAGELA apenas

que se dependesse dele,  ele  não assumiria  cargo nenhum, confirmando,

assim,  que  houve  um atrito  entre  eles  (ZANDER e  MAGELA)  e  que

ZANDER tinha  influência,  sim,  nas  nomeações  de  cargos,  conforme
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destacado alhures.

Concluída  essa  análise,  entendo  que  os  supraespecificados

elementos probatórios autorizam seguramente a responsabilização criminal

de  DÁRIO  ALVES  PAIVA  NETO,  GERALDO  MAGELA

NASCIMENTO  e ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA pela prática

dos crimes de organização criminosa e peculato continuado,  nos exatos

moldes da exordial acusatória.

Passo, doravante, a discorrer sobre a conduta dos acusados

componentes do núcleo dos funcionários.

Resumidamente,  verifico que a denúncia narra  que o núcleo

dos  funcionários  era  composto  por  CLENILSON,  LEANDRO,

FABIANA,  LARISSA,  TÂNIA,  DAVI e  DEOCLÉCIO,  e  que

CLENILSON,  LEANDRO,  FABIANA e TÂNIA  atuavam  como

operadores  das  catracas  e  das  bilheterias,  de  forma  que  eram  peças

fundamentais para que houvesse o “furo de caixa” em favor da organização

criminosa.

LARISSA,  por  sua  vez,  exercia  cargo  administrativo,  tendo

assumido o lugar de  GERALDO MAGELA, após o desligamento deste

do Parque Mutirama, enquanto que os acusados  DAVI e  DEOCLÉCIO,

irmãos  que  foram  nomeados  para  cargos  em  comissão  por  DÁRIO,

respectivamente para os cargos de Supervisor Geral do Parque Mutirama e
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Diretor  de  Turismo,  funcionavam  como  braços  direitos  deste  líder

(DÁRIO).

Com relação aos acusados   CLENILSON   (vulgo   SOLDADO  )

e   LEANDRO, observo que, apesar de ambos estarem relacionados ao setor

de limpeza do Parque Mutirama, uma vez que originários da COMURG, o

conjunto  probatório  evidencia  que  atuavam  nas  catracas  do  referido

parque,  de  onde  desviavam  os  valores  dos  ingressos/bilhetes  a  fim  de

alimentar o esquema.

A prova  produzida  indica,  ainda,  que  referidos  denunciados

eram  subordinados  a  GERALDO MAGELA,  um  dos  líderes  da

organização  criminosa,  conforme  se  verifica  na  conversa  de  whatsapp,

verificada à fl. 18 da denúncia, havida entre MAGELA e LEANDRO, em

que  este  e  SOLDADO (CLENILSON)  marcam  para  encontrar  com

MAGELA fora do parque Mutirama (fl. 18 da denúncia).

Confirma  a  relação  de  proximidade  entre  LEANDRO e

CLENILSON com MAGELA, bem assim, a atuação deste último como

líder do esquema criminoso, a conversa interceptada entre  MAGELA e

LEANDRO,  em  que  aquele,  mesmo  após  o  seu  desligamento,  ainda

questiona  e  procura  saber  como  andava  o  funcionamento  do  Parque

Mutirama. 

Nesse particular, insta mencionar que, mesmo após a saída de
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MAGELA da administração do parque, a organização criminosa continuou

a  funcionar,  o  que  observa,  inclusive  dos  relatos  de  ALEXANDRE

MAGALHÃES, que, em dado momento, passou a desconfiar, inclusive de

LARISSA. 

O  áudio  abaixo  revela  a  liderança  e  a  influência  de

GERALDO MAGELA sobre  os  funcionários  que  garantiam  o

funcionamento  do esquema ilícito,  os  quais,  finda  a  sua  administração,

estavam na sua dependência. Observe (mídia às fls. 67/68):

ID da chamada: 1505068
Data Início: 13/02/2017 
10:31:01 
Data Término: 
13/02/2017 10:34:20 
Duração:0 00:03:19 
Telefone: 62998386171 
-GERALDO MAGELA
NASCIMENTO
Interlocutor: 
62994096800 
CHAMADA 
IMPORTANTE 
RESUMO: EFETUOU

GERALDO X LEANDRO – Interlocutores falam sobre fim de
semana  chuvoso.  LEANDRO  comenta  que  mesmo  com  a
chuva,  “foi  até  bom  o  movimento”. GERALDO  afirma  que
estava no interior, que choveu, que pensou que tinha chovido do
mesmo tanto,  não  tinha  dado  ninguém no parque.  LEANDRO
ressalta que foi até bom, que ontem a TÂNIA fechou com 16 e
o menino lá fechou com 9, quase 10, que sábado foi mais fraco,
mas  mesmo  assim  deu,  aparentemente  9  e  9. GERALDO
pergunta se LEANDRO ouviu algum buchicho, que ligou lá e a
FABIANA não atendei, se LEANDRO sabe se ela está com raiva
de  alguma  coisa.  LEANDRO  responde  que  não  e  indaga  se
GERALDO ligou ontem ou hoje. GERALDO fala que foi hoje.
GERALDO questiona se a ÂNGELA continua indo; LEANDRO
diz  que  sim.  GERALDO  comenta  que  o  VANDERLEI  está
esperançoso  que  vai  sair  os  contratos  do  pessoal.  LEANDRO
afirma que ele (VANDERLEI) falou que o prefeito já autorizou a
sair de lá, que só está espe3rando não sabe o quê, que já falou para
o  pessoal  levar  currículo,  que  ele  (VANDERLEI?)  falou  que
aquele  negócio  deu  certo.  GERALDO  diz  “vamos  torcer”.
LEANDRO  reafirma  que  ele  (VANDERLEI?)  disse  que  está
dando certo, que conversou com Dona IRIS, que esta falou para
ele esperar, que acha que vai dar certo. LEANDRO salienta que
“esse povo tudo” precisa de GERALDO, que está todo mundo
dependendo deste. GERALDO diz que é para terem paciência,
que  não  esperavam  que  iria  demorar  tanto  as  coisas
acontecerem. GERALDO pergunta se hoje LEANDRO está de
folga. LEANDRO responde que sim, que está em casa, esperando
a JAQUELINE ligar, que ela foi ao dentista e tem que buscá-la.
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GERALDO menciona que ligou para o SOLDADO, que só deu
caixa.  LEANDRO  acha  que  o  SOLDADO  foi  lá  na  terra  do
homem, que está organizando um churrasco, que ele foi lá limpar.
Combinam  de  almoçar  juntos  (GERALDO,  LEANDRO  e
SOLDADO)
Destaquei 

A  relação  de  amizade  entre  LEANDRO  e  GERALDO

MAGELA é  revelada  extrajudicialmente  pelo  primeiro,  que  diz  ter

retornado  para  o  parque  Mutirama  por  intervenção  do  último.  Confira:

“(…) que é amigo de GERALDO MAGELA; que GERALDO MAGELA o

ajudou  a  retornar  ao  PARQUE  MUTIRAMA;  (  …).”(interrogatório

extrajudicial  do  acusado  LEANDRO  RODRIGUES  DOMINGUES,

transcrito às fls. 243/246).

Aliás, observo que  LEANDRO confirmou extrajudicialmente

que recebia mensalmente R$ 1.000,00 pela COMURG e que não havia

alteração salarial por estar na  catraca - para onde a prova indica que foi

alocado por GERALDO, precisamente para viabilizar o esquema ilícito.

Veja:  “(...)  que  percebe  cerca  de  um  mil  reais,  sem  benefícios,  pelos

serviços prestados ao MUTIRAMA; que o salário pago pela COMURG

era  o  mesmo  quando  desempenhava  as  funções  de  limpeza  e  quando

permanecia na CATRACA: (…).” (interrogatório extrajudicial do acusado

LEANDRO RODRIGUES DOMINGUES, transcrito às fls. 243/246).

Nesse  ponto,  verifico  que  LEANDRO,  corroborando  as

declarações de ALEXANDRE MAGALHÃES e de  FABIANA (na fase
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extrajudicial), de que todos que ficavam nos caixas e na bilheteria sabiam

dos desvios – porque dependiam da venda de ingressos falsos - admitiu que

realmente recebia  'por  fora'  R$100,00  por  dia,  repassados  pelo  Diretor

Financeiro (GERALDO) e distribuído pelo encarregado. Observe:  “(...)

que perguntado sobre  áudio  datado do dia 21/05/17  que conversam o

interrogado  e  CLENILSON,  esclarece  que  ganha  100  reais  para

trabalhar; que possui seu salários e o PARQUE MUTIRAMA pagava a

ele 100 reais a mais POR FORA; que o DIRETOR passa a quantia para

encarregados  distribuírem  às  demais  pessoas;  que  há  pessoas  sem

contrato  recebendo  esse  dinheiro;  que  o  DIRETOR  FINANCEIRO

liberava o dinheiro para pagar o pessoal que estava trabalhando; que o

valor variava entre 50 e 100 reais a depender do trabalho desempenhado;

que o operador de brinquedo recebia 50 reais; que os encarregados –

TANIA, VANUSA E DANIELA e ele próprio, recebiam 100 reais pelos

serviços  prestados  ao  PARQUE  MUTIRAMA;  que  acredita  que  o

dinheiro tenha sido retirado do COFRE DO PARQUE; que o pagamento

era realizado na Administração; que acredita que o dinheiro que ficava

guardado  no  cofre  poderia  ter  sido  arrecadado  pela  bilheteria  do

PARQUE em dias anteriores; (...)”. Destaquei (interrogatório extrajudicial

do acusado  LEANDRO RODRIGUES DOMINGUES, transcrito às fls.

243/246).

Verifico,  ainda,  que LEANDRO  confirmou  que  tinha

conhecimento “dos negócios dos ingressos” e, ainda, acrescentou que teve
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a ideia de vender  pulseiras falsificados 'por fora' quando o parque adotou

esse sistema de controle de entrada. Note: “(...)  que as pulseiras são o

novo  ingresso  do  PARQUE  MUTIRAMA;  que  alega  que  sabiam  “dos

negócios dos  ingressos”;  que a ideia era tentar  vender “por  fora” as

pulseiras;  que acredita que LUIZINHO iria participar da venda dessas

pulseiras;  que  ideia  era  tentar  fazer  uma  “cópia”  das  pulseiras  e

comercializá-las  fora  do  PARQUE  MUTIRAMA;  (...)”.”  Destaquei

(interrogatório  extrajudicial  do  acusado  LEANDRO  RODRIGUES

DOMINGUES, transcrito às fls. 243/246).

Nesse tocante, entendo conveniente ressaltar que o áudio do dia

21/05/2017 (ID da chamada 155008) flagrou  LEANDRO  e  SOLDADO

(CLENILSON) conversando sobre a falsificação das pulseiras. Como se

observa, as tratativas eram reais e não uma simples brincadeira, como quis

fazer crer CLENILSON em seu interrogatório na fase investigativa. Veja

(mídia às fls. 209/210):

ID da chamada: 1550008 
Data Início: 21/05/2017 
18:15:10
Data Término: 21/05/2017 
18:22:48 
Duração: 00:07:38
Telefone: 62994096800 
-LEANDRO RODRIGUES 
DOMINGUES 
Interlocutor: 62991013140
62991013140 - usado por 
SOLDADO Habilitado em 
nome de CLENILSON 
FRAGA DA SILVA CPF - 

LEANDRO X HNI (SOLDADO) - LEANDRO pede para o
SOLDADO mandar um áudio para ele falando sobre trabalho.
Falam  sobre  roubo  nos  quiosques. LEANDRO  diz  que  o
LUIZINHO falou para ele  que é  para ver se conseguem
fazer a PULSEIRINHAS porque no mês de julho, pois está
difícil ficar ganhando só cem reais. SOLDADO diz que vão
ter  que  bolar  um esquema para  deixar  as  PULSEIRAS
dentro da bilheteria escondidas para ele.  LEANDRO diz
que  dá  um  jeito  de  pegar  a  chave  e  fazer  uma  cópia.
LEANDRO  diz  que  pode  entregar  para  o  LUIZINHO.
SOLDADO diz que é o volume e que o LUIZINHO não vai
de mochila. LEANDRO diz que quando fizerem a pulseira
conversam com o LUIZINHO. SOLDADO diz que vão ter
que fazer para ganhar dinheiro, pois do jeito que está não
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93572018153 R 38 SN , LT 
10 QD 14, JARDIM BELA 
VISTA, APARECIDA DE 
GOIANIA - GO
CHAMADA 
IMPORTANTE RESUMO: 
EFETUOU

estão ganhando nada e que falou com o VANDERLEI que
não vai trabalhar aos domingos por cinquenta mais não.
Falam sobre defeito no carro 
Destaquei 

Prosseguindo,  observo  que  LEANDRO asseverou,  na  fase

investigatória,  que também tinha por função organizar o troco,  além de

ficar na catraca. Quanto às funcionárias Heloísa e  FABIANA,  disse que

elas  ficavam  na  bilheteria,  enquanto  que  ele,  TÂNIA e  Washington

ficavam nas catracas. Veja:“(...) que sua função era organizar troco; que

enquanto  estava  na  catraca  HELOÍSA  E  FABIANA permaneceram  na

BILHETERIA;  que  posteriormente,  após  DÁRIO  assumir  a  diretoria,

LEONARDO  assumiu  a  BILHETERIA,  completando  o  caixa;  que  na

CATRACA os responsáveis eram: TANIA, WASHINGTON e ele próprio;

(…).” (interrogatório extrajudicial do acusado LEANDRO RODRIGUES

DOMINGUES, transcrito às fls. 243/246).

Evidencia a participação de LEANDRO no esquema ilícito, a

assertiva que fez, na fase investigatória, de que muita gente tem ambição

de trabalhar na bilheteria, por ser local onde “rende dinheiro”, assim como

a declaração de que com GERALDO MAGELA recebia R$ 100,00 por

dia, chegando a receber por mês R$ 1.600,00, pagamentos que eram feitos

sem qualquer tipo de recibo ou controle.

Confira: “(…) que muita gente tem a ambição de trabalhar na
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bilheteria; que acreditam que a bilheteria rende dinheiro; que no áudio

datado de  17/05/17 às  10:37:43h o  interrogado  esclarece  que  quando

MAGELA estava na Administração, percebia 100 reais por dia; que, no

mês, recebia de MAGELA cerca de 1.600 reais; que recebia tais quantias

sem qualquer tipo de recibo ou controle; que recebia os 100 reais por dia

de trabalho; que não sabe falar a origem desses 100 reais; que é próximo

de GERALDO MAGELA; que trabalha de quinta a domingo no PARQUE

MUTIRAMA;  (...)”.  Destaquei (interrogatório  extrajudicial  do  acusado

LEANDRO RODRIGUES DOMINGUES, transcrito às fls. 243/246).

Nessa mesma linha,  no áudio interceptado (índice 1545475),

LEANDRO afirma que a  “negada só que roubar”, bem como confirma

que  MAGELA lhe dava R$100,00 por dia, referindo-se a tal fato como

“pagamento livre”,  e  diz que  “os caras começaram a derrubá-lo para

ficar em seu lugar”. Ao final da conversa,  LEANDRO  menciona que o

pessoal “treme” com ele, pois ficou muito tempo ao lado de MAGELA, e

que está na limpeza, mas em julho voltará para bilheteria. Veja  (mídia às

fls. 209/210):

ID da chamada: 1545475
Data Início: 17/05/2017 
10:37:43 
Data Término: 
17/05/2017 10:43:31 
Duração: 00:05:48 
Telefone: 62994096800 
LEANDRO 
RODRIGUES 
DOMINGUES 

 HNI  (REGINALDO?)  X  LEANDRO  -  HNI  pergunta  se  o
LEANDRO  está  trabalhando  no  MUTIRAMA  ainda  e
completa, "trabalhando não, enrolando". LEANDRO diz que
vai ficar lá até falarem que ele não serve mais. LEANDRO diz
que nem imagina mais ficar varrendo rua com o sol quente.
HNI pergunta o que o LEANDRO está fazendo no MUTIRAMA.
LEANDRO  diz  que  nada.  LEANDRO  diz  que  no
MUTIRAMA estava na bilheteria, mas os caras começaram a
derrubá-lo para ficar em seu lugar e diz que na prefeitura que
o HNI sabe como é, pois, o MAGELA lhe dava cem reais todo
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Interlocutor: 
62993717071
INTERLOCUTOR: 62-
99371.7071 - MIGUEL 
LUIZ DO AMARAL 
CPF - 43947387172 
END: RUA 7, S/N, 
QUADRA 13, LOTE 03 -
CASA 03 - VILA ABAJA
- CEP 74550500 - 
GOIÂNIA/GO
COMENTÁRIO: 
CHAMADA 
IMPORTANTE 
RESUMO: RECEBEU 

o dia para ele trabalhar e, assim, pegava o pagamento livre.
LEANDRO diz que,  mesmo depois  da saída do MAGELA,
que ele continuou na bilheteira recebendo os cem reais por dia
e  os  caras  viram  e  derrubaram  trocando  o  pessoal  da
bilheteria. LEANDRO diz que agora está com o SOLDADO
que é encarregado da limpeza. LEANDRO diz que, por ele ter
ficado muito tempo com MAGELA, o pessoal "treme" com
ele. HNI  pergunta  se  o  LEANDRO  está  na  bilheteira.
LEANDRO  diz  que  não,  mas  o  pessoal  vai  voltá-lo  para
bilheteria em julho. HNI diz que julho é bom que tem muita
criança de férias e que aí "bomba". HNI pergunta se o trabalho é
todo  dia.  LEANDRO  diz  que  deram  folga  e  que  agora  está
trabalhando de quinta a domingo e que está bom. LEANDRO diz
que quando muda a gestão assim a "negada quer é roubar".
HNI  pergunta  se  o  LEANDRO  está  recebendo  insalubridade.
LEANDRO diz que normalzinho. HNI diz que tem a história de
corte da insalubridade e que estão fazendo as fichas e que vai
chegar no MUTIRAMA. HNI diz que acha que vai ser boato, pois
tentaram e está suspenso até a justiça definir. HNI diz que tem
mais de trinta anos que recebem quinquênio e como vai acabar
agora. LEANDRO diz que tem um pessoal que recebe quinquênio
bom.  HNI  diz  que  tem uns  caras  que  recebem vinte  um mil,
dezesseis mil, vinte mil de quinquênio. HNI diz que está há dois
anos na seletiva, no mesmo lugar e tem gratificação de coletor e
incentivo e que não fazem horas extras e que trabalha das cinco
da tarde e sai onze horas. HNI diz que tentaram mudar o horário
até uma hora, mas a ITA diz que para fazer isso teria que fazer
novo  contrato  e  que  os  motoristas  não  têm  contrato  até  esse
horário. HNI diz que "aquele NEGÃO" - DELRON - já tinha ido
lá para cadastrar o dedo até uma hora da manhã. 
Destaquei 

Outro fato que reforça a prova de que LEANDRO participava

dos desvios de dinheiro, é a apreensão em sua residência de R$ 6.000,00,

em espécie. Sobre referida apreensão, LEANDRO confirmou que parte era

proveniente dos desvios que lhe foram pagos por GERALDO MAGELA

e, quanto a outra parte, disse que era proveniente da venda de suas férias,

contudo, não produziu nenhuma prova nesse sentido.
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Aduziu  que  vinha  guardando  dinheiro  desde  2015,  contudo,

perguntado,  não soube  explicar  porque  mantinha  essa  quantia  em casa.

Veja:  “(...)  que  questionado a  respeito  do dinheiro  encontrado em sua

casa, esclareceu que está juntando para comprar uma casa; que alega que

parte do dinheiro encontrado é proveniente da venda de suas férias de

julho de 2016;  que os 6 mil reais encontrados em sua casa não foram

sacados  de  sua  conta  bancária;  que  2.600  reais  foram  pagos  por

GERALDO  MAGELA; que  GERALDO  MAGELA  pagou  ao

interrogando 100 reais por dia; que o interrogando pediu ao DIRETOR

FINANCEIRO a venda de  suas  férias;  que  mesmo tendo  vendido  as

férias,  trabalhou  e  foi  ressarcido  por  GERALDO  MAGELA;  que

GERALDO  MAGELA  pagou  100  reais  por  dia  trabalhado  pelo

interrogando durante as férias;  que não sabe esclarecer o motivo pelo

qual  manteve  esse  dinheiro  em  casa; que  o  refinanciamento  de  seu

automóvel foi feito em 2014; que juntou a quantia de 6 mil reais a partir

de 2015; que se controlou financeiramente para juntar tal quantia; que

possui dois empréstimos; que o primeiro empréstimo foi de 5 mil reais,

cuja  parcela  é  de  152  reais  mensais;  (…).”  Destaquei (interrogatório

extrajudicial  do  acusado  LEANDRO  RODRIGUES  DOMINGUES,

transcrito às fls. 243/246).

Noutro giro, constato que CLENILSON FRAGA DA SILVA

(vulgo  “SOLDADO”),  ao  ser  interrogado  judicialmente,  negou  a

imputação feita, limitando-se a informar que era encarregado da limpeza
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do parque, função que desempenhou do final de 2011 até 2017, sem nunca

ter atuado nas catracas. Ato seguinte,  CLENILSON FRAGA DA SILVA

invocou  o  direito  constitucional  ao  silêncio.  (interrogatório  judicial  do

acusado CLENILSON FRAGA DA SILVA às fls. 1.588/1.589 e gravado

em mídia às fls. 1.610). 

Na fase extrajudicial, de modo diverso, CLENILSON admitiu

que trabalhava nas catracas e, sobre a falsificação das pulseiras - referida

na  conversa  interceptada  -  inicialmente  respondeu  que  era  brincadeira,

porém, após a intervenção do advogado por ele constituído, permaneceu

em  silêncio.  (interrogatório  extrajudicial  do  acusado  CLENILSON

FRAGA DA SILVA (vulgo “SOLDADO”), transcrito às fls. 280).

Em  consonância  com  os  interrogatórios  extrajudiciais  de

LEANDRO e  CLENILSON   (SOLDADO),  verifico  que  as  corrés

FABIANA e  LARISSA,  na fase administrativa,  afirmaram que os dois,

esporadicamente, auxiliavam nas catracas. Confira:  “(…) que SOLDADO

chama-se CLENILSON; que SOLDADO nunca teve acesso ao caixa, mas,

em  dias  de  movimento,  ele  auxiliava  a  colocar  as  pulseiras:  (...)”.

(interrogatório  extrajudicial  da  acusada  FABIANA  NARIKAWA

ASSUNÇÃO, transcrito às fls. 272/279).

“(...)  Soldado'  (moreno,  mais  magro,  porte  mediano,  cujo

nome não sabe dizer, encarregado da COMURG que às vezes ajudava na

catraca) e Leandro (alto. branco, forte, por volta de trinta e cinco anos.
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também encarregado da COMURG e que ajudava esporadicamente  na

catraca);  (…).”  (interrogatório  extrajudicial  da  acusada  LARISSA

CARNEIRO DE OLIVEIRA, transcrito às fls. 106/109 – vol. I do PIC nº

02/2017).

Com relação ao alegado 'furo' de caixa ocorrido nos dias 08 e

09 de abril de 2017, vejo que, nesse dia, estavam no caixa TÂNIA e Luís,

enquanto LEANDRO estava nas catracas, auxiliado por Naiara. Observo,

ainda,  que o fato imputado a  TÂNIA foi  justamente  o aludido furo do

caixa, ocorrido nos dias mencionados. Entretanto, tais fatos não restaram

demonstrados  com  relação  a  TÂNIA.  Ao  contrário,  todas  as  provas

apontam LEANDRO como o responsável pelo desfalque.

Não obstante LEANDRO tenha negado a ocorrência de desvio

de  dinheiro  neste  dia,  o  interrogatório  extrajudicial  de  LARISSA,

confirma  o  furo  de  R$7.000,00  (sete  mil  reais)  -  valor  absolutamente

compatível com a quantia em dinheiro apreendida, dias depois, na casa do

supracitado réu (LEANDRO).

Quanto ao aludido rombo do final de semana dos dias 08 e 09

de abril de 2017, verifico que  LARISSA afirmou que foram encontrados

300  ingressos  falsificados  nesse  final  de  semana.  Afirmou,  ainda,  que

LEANDRO estava na catraca e tinha plenas condições de reconhecer os

ingressos  contrafeitos,  porque  ficava  na  catraca  desde  os  tempos  de

GERALDO: “(...) Que possui os comprovantes de depósitos arquivados
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desde 2014 e nesse momento se compromete a trazer cópias no prazo de

cinco dias úteis ao GAECO, bem como dos borderôs e, ainda, os cerca de

duzentos  a  trezentos  ingressos  falsificados  encontrados  no  final  de

semana dos dias 08 e 09 de abril. Que nesse final de semana, os caixas

eram  Tânia  e  Luís;  o  catraca  era  Leandro  e.  ainda,  foi  solicitado  à

funcionária Naiara que auxiliasse na catraca. A declarante acredita que

não há como o esquema ter funcionado sem a participação de Tânia e

Leandro. Que Leandro ficava na catraca desde os tempos de Geraldo

Magela, então teria plenas condições de diferenciar um ingresso falso de

um verdadeiro, assim como Tânia. Esclarece que Luís não é próximo de

Tânia (como Leandro é dela) e nem tem tanto conhecimento sobre a venda

na  catraca.  pois  estava  apenas  'quebrando  um  galho  '.  Que  Tânia  e

Leandro são amigos. Que Tânia não linha relação de proximidade com

Geraldo. Mas Leandro sim. Que não sabe dizer o sobrenome de Leandro,

mas  sabe  dizer  que  o  telefone  dele  é  (62)  99409.6800.  Que  nem  a

declarante e nem Alexandre falaram para Tânia ou Leandro de que foram

detectados ingressos falsos. Que Alexandre orientou a declarante a não

fazer nada a respeito esperando para ver se aconteceria novamente. Que o

desfalque  constatado  nesse  dia  foi  de  RS  7.000,00; (…).”  Destaquei

(interrogatório  extrajudicial  da  acusada  LARISSA  CARNEIRO  DE

OLIVEIRA, transcrito às fls. 106/109 – vol. I do PIC nº 02/2017). 

Na  conversa  a  seguir,  entre LEANDRO e  CLENILSON

(vulgo SOLDADO), verifico que ambos se mostram preocupados com as
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investigações do Ministério Público em torno do caso e até comentam que

“os caras sabem tudo, tudo, tudo o que aconteciam lá”, sendo, “como se

um de nós tivesse falado”. 

No  diálogo,  vejo,  ainda,  que  LEANDRO pergunta  se  os

Promotores de Justiça sabem que ele "tinha trem guardado", referindo-se,

certamente, ao dinheiro apreendido. Confira (mídia às fls. 209/210):

ID da chamada: 1550377
Data Início: 22/05/2017 
17:55:35
Data Término: 
22/05/2017 17:59:09
Duração: 00:03:34
Telefone: 62994096800 
-LEANDRO 
RODRIGUES 
DOMINGUES 
Interlocutor: 
62991013140
62991013140 - usado por
SOLDADO Habilitado 
em nome de 
CLENILSON FRAGA 
DA SILVA CPF - 
93572018153 R 38 SN , 
LT 10 QD 14, JARDIM 
BELA VISTA, 
APARECIDA DE 
GOIANIA - GO
CHAMADA 
IMPORTANTE 
RESUMO: RECEBEU 

LEANDRO x HNI (SOLDADO) - HNI fala que precisa conversar
com LEANDRO sobre "aquela conversa lá sobre a NAYARA lá".
HNI diz  ainda  que  NAYARA  lhe  disse  "um  negócio"
preocupante.  LEANDRO pergunta o que é.  HNI diz que não
pode  falar  pelo  telefone,  pois  "é  complicado".  LEANDRO
pergunta  se  está  "o  nome  meu  e  seu".  HNI  responde  que
"também".  LEANDRO  pergunta  por  que  HNI  está
preocupado. HNI responde que, "tem muita coisa lá que, né...
O cara sabe de tudo lá".   LEANDRO pergunta se, "  sabe que eu
tinha trem guardado  ". HNI responde que não, pois "isso aí não
chegou a ser falado não". LEANDRO pergunta "o que que ele
sabe". HNI responde que, "sabe da FABIANA, sabe de um
monte de trem". LEANDRO pergunta o que "que eles fala"
sobre  "nós  dois".  HNI  responde  que  "tem  os  nomes  lá".
LEANDRO afirma ter dito a HNI que tinham os "nomes".  HNI
diz que, "o trem está meio esquisito", pois "os caras sabem
tudo, tudo, tudo o que aconteciam lá", sendo, "como se um de
nós tivesse falado". LEANDRO pergunta se então "arrochou a
NAYARA". HNI responde que sim. LEANDRO pergunta o que
NAYARA disse. HNI responde que NAYARA não sabe de muita
coisa.  HNI  pergunta  se  LEANDRO  tem  o  WHATSAPP  de
ÂNGELA.  LEANDRO  diz  achar  que  sim.  HNI  pede  para
LEANDRO verificar  se  ÂNGELA tirou  a  foto ou o bloqueou.
LEANDRO  afirma  que  ÂNGELA  não  deve  ter  bloqueado.
Interlocutores falam sobre ÂNGELA. HNI diz que esteve perto da
casa  de  ÂNGELA,  acompanhado  de  ÁURA.  LEANDRO
pergunta se HNI achar que "o trem lá vai dar B.O." HNI responde
não  saber  e  que  (ALICE?)[01:50]  disse  ter  ficado  preocupada
com ele (HNI).  HNI diz que, para LEANDRO "não deve dar
não". Mas "eu fiz um depósito lá", afirma HNI, em relação a se
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mesmo.  LEANDRO  questiona  se  HNI  acha  que  "ela
perguntou se nós depositou algum dinheiro". HNI diz que ele
mesmo  disse  a  ela.  LEANDRO pergunta  s  então  ela  ficou
preocupada. HNI  responde  que  sim.  LEANDRO  pergunta  se
HNI "já veio aqui já". HNI responde que sim e que já deixou ela
"aí". LEANDRO pergunta se HNI está em casa. HNI diz que sim.
Afirma ainda que se esqueceu, pois senão teria "passado aí", ou
ligado  a  LEANDRO  para  "ver".  HNI  diz  que  entrou  em
desavença com "ela",  hoje.  LEANDRO pergunta o  motivo.
HNI responde que, "ela tem umas ideias erradas demais" e
que a mesma lhe disse que vai "sumir". HNI afirma então ter
dito  a  "ela" que "pode  sumir". Mas  que  não era  mais  para
voltar ou vir atrás dele. Aí, afirma HNI, "ela apelou comigo". HNI
diz  que  "ela  começou  a  falar  negócio  de  ÂNGELA",  e  HNI
acabou "trocando" o nome "dela" com de ÂNGELA. LEANDRO
diz que vai levar o pai para pegar o carro e depois liga para HNI.
HNI  pede  para  LEANDRO verificar  se  ÂNGELA está  online.
Interlocutores se despedem.
Destaquei

De todo esse apanhado, ressai, induvidosamente, comprovada a

participação  dos  acusados LEANDRO e  CLENILSON  no  malfadado

esquema ilícito, que somente se tornou possível, em virtude de todos os

funcionários que trabalhavam nas catracas e bilheterias terem aderido ao

estratagema criminoso, que dependia da venda de bilhetes duplicados e da

falsificação dos borderôs de prestação de contas para ser implementado.  

No  pertinente  às  acusadas    FABIANA  NARIKAWA

ASSUNÇÃO   e    LARISSA CARNEIRO  DE  OLIVEIRA –  consoante

exaustivamente explanado acima, observo que supracitadas rés, sob o crivo

do contraditório e da ampla defesa, negaram as imputações feitas, contudo,

na fase extrajudicial,  relataram com riqueza de detalhes as entranhas do

esquema ilícito.
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Na  fase  judicial,  LARISSA CARNEIRO  DE  OLIVEIRA,

limitou-se  a  negar  os  fatos,  invocando,  ato  seguinte,  o  direito

constitucional  ao  silêncio.  De  modo  diverso,  FABIANA NARIKAWA

ASSUNÇÃO apresentou a sua versão dos fatos, que consistiu basicamente

em  afirmar  que  foi  pressionada  pelos  Promotores  de  Justiça.  Todavia,

questionada sobre a veracidade dos seus relatos, afirmou que “ouviu o que

falou” no Ministério Público.

Conforme  devidamente  fundamentado  no  tópico  criado

especificamente para o enfrentamento da tese defensiva de nulidade, reputo

plenamente válida a confissão extrajudicial  de  FABIANA NARIKAWA

ASSUNÇÃO.

Não  obstante,  saliento  que declarações  extrajudiciais  das

acusadas  FABIANA  NARIKAWA  ASSUNÇÃO e  LARISSA

CARNEIRO DE OLIVEIRA restaram confirmadas, judicialmente, tanto

pelo  depoimento  da  testemunha  ALEXANDRE MAGALHÃES,  quanto

pela  própria  narrativa  de  FABIANA,  na  fase  judicial,  e,  ainda,  pelo

resultado  das  interceptações  telefônicas  e  da  farta  prova  documental

colacionada ao presente feito.

Em contradição ao que disse extrajudicialmente, constato que,

na fase judicial, a acusada FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO declarou

que  passou  a  receber remuneração  “por  fora”  somente depois  que  foi

exonerada, situação que perdurou 08 (oito) meses na gestão de DÁRIO e
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uma semana na gestão de ALEXANDRE. Note: “(…) que não se recorda

quando foi exonerada; que era comissionada; que entrou em fevereiro de

2014  e  ficou  até  a  primeira  semana  de  Alexandre;  que  nesse  período

trabalhou  oito  meses  exonerada;  que  recebia  por  fora  quando  estava

exonerada; que isso foi  na gestão de DARIO; que pagava a diária de

R$50,00 depois que foi exonerada; que trabalhou no caixa uma semana na

gestão de Alexandre; (…).” (interrogatório judicial da acusada FABIANA

NARIKAWA  ASSUNÇÃO,  1.596/1.597 e  gravado  em  mídia  às  fls.

1.610).

De  maneira  diversa,  na  fase  extrajudicial,  FABIANA

confirmou o recebimento de mesadas e de outras vantagens pecuniárias,

além  do  salário  percebido  mensalmente,  pagas  por  GERALDO

MAGELA,  inclusive  uma  prótese  de  silicone,  porque  mantinha  um

relacionamento extraconjugal com ele. 

Afirmou, ainda, que, quando a esposa de MAGELA descobriu

o relacionamento amoroso,  foi  transferida  do Mutirama para  o SETEL,

retornando após um ano,  ocasião  em que  foi  para  a  bilheteria,  com os

demais funcionários. Confira:  “(…)  que GERALDO MAGELA ajudava a

interroganda  financeiramente;  que  GERALDO  pagava  R$  250,00

(duzentos  e  cinquenta  reais)  por  final  de  semana; que,  além  dessa

mesada,  GERALDO  pagava  todas  as  contas  da  interroganda, aí

incluindo  roupas  e  cartão  de  crédito;  que  essas  contas  circundavam

R$2.000,00 (dois mil reais) por mês; que, em janeiro de 2015, enquanto a



250

Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e

de Lavagem de Capitais

interroganda  era  secretária  de  SEBASTIÃO  PEIXOTO  na  SETEL,

GERALDO pagou um implante de silicone para a interroganda; que a

cirurgia  custou  R$  9.000,00  (nove  mil  reais);  que  operou  com  o  Dr.

MIGUEL RASSI, no hospital VIVRE; que a interroganda pediu a cirurgia

de presente; que o pagamento aconteceu por GERALDO diretamente no

hospital  VIVRE;  que  GERALDO  comentou  ter  feito  o  pagamento  em

dinheiro,  à  vista;  que GERALDO falava receber R$ 6.000,00 (seis  mil

reais) por mês como vencimento no Mutirama; que realmente foi trabalhar

no  Mutirama  por  intermédio  de  JAIRO;  que  conheceu  GERALDO

MAGELA no Mutirama; que GERALDO MAGELA era chefe de gabinete

de JAIRO; que GERALDO era casado;  que iniciou um relacionamento

extraconjugal com GERALDO após cerca de 01 (um) ano; que a esposa

de GERALDO descobriu o envolvimento dos dois e o relacionamento foi

rompido;  que  em  razão  dessa  descoberta  é  que  a  interroganda  foi

transferida  para  SETEL;  que,  quando  retornou  da  SETEL  para  o

Mutirama, assumiu o caixa; que a equipe do caixa e da bilheteria era

formada por LEANDRO, WASHINGTON, TÂNIA, SOLDADO, ELOÍSA,

LARISSA e  ÂNGELA;  que  havia  um  revezamento  esporádico;  (...)”

Destaquei (interrogatório  extrajudicial  da  acusada  FABIANA

NARIKAWA ASSUNÇÃO, transcrito às fls. 272/279).

Consoante se infere, na fase investigativa, FABIANA forneceu

detalhes do funcionamento do grupo criminoso, declarando que, assim que

assumiu o caixa ao retornar ao Parque Mutirama, GERALDO MAGELA
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informou-lhe sobre o esquema, esclarecendo-lhe como eram distribuídos

os ingressos duplicados/falsificados,  para que fossem vendidos,  sem ser

contabilizados. FABIANA contou também que os ingressos extras só eram

vendidos  quando  MAGELA autorizava  e  que  ele  lhe  passava  parte  do

dinheiro proveniente da venda dos ingressos falsificados. 

Afirmou  também  que  todos  que  ficavam  nos  caixas  e  na

bilheteria sabiam desse esquema, por isso recebiam uma mesada de cem

reais por dia, inclusive LARISSA. Confira: “(…) que, com a volta para o

Mutirama, no início de 2016, a interroganda assumiu o caixa; que, logo

no início, GERALDO falou para a interroganda do esquema de retirada

de  dinheiro  do caixa;  que  GERALDO passava  um bloco de  ingresso

extra para que a interroganda vendesse sem contabilizar; que esse bloco

era  de  ‘inteiras’ e  totalizada  R$  800,00  (oitocentos  reais);  que  todo

sábado  e  domingo  era  passado  esse  bloco  extra;  que,  com  isso,  a

interroganda retirava R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) por fim de

semana;  que  essas  retiradas  apenas  aconteciam  quando  GERALDO

previamente autorizava; que quase todos os sábados e domingos havia

esse procedimento; que até 11h já havia feito a venda do bloco extra de

ingressos  e  passava  habitualmente  em  mãos  para  GERALDO;  que

GERALDO nunca deixava de ir ao Mutirama aos sábados e domingos;

que, algumas vezes, GERALDO passava parte dos R$ 800,00 (oitocentos)

reais  para  a  interroganda;  que  o  caixa  do  meio  vendia  mais;  que  a

interroganda ocupava o caixa de número 01;  que a retirada feita tinha
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como parâmetro o movimento do caixa do meio; que todos da equipe de

caixa e bilheteria sabiam desse esquema; que todos recebiam R$ 100,00

(cem reais) por dia, inclusive LARISSA; que não tem certeza se havia

retirada de dinheiro dos outros caixas; que GERALDO não revelava tudo;

que acredita que acontecia com os outros caixas o mesmo que ocorria com

a interroganda; que, da bilheteria para cima, a interroganda não sabe o

que acontecia; que realmente nunca ocorreu de um caixa dar menos de R$

5.000,00 (cinco mil reais) por dia, mesmo descontada a venda de ingresso

extra; que os blocos de ingressos extra passados por GERALDO eram

iguais aos originais; que GERALDO mandava fazê-los, mas sabe em qual

local;  que  nunca  ouviu  falar  da  gráfica  LL;  que  nunca  esteve  com

GERALDO  em  alguma  gráfic;  (…).”  Destaquei  (interrogatório

extrajudicial da acusada FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO, transcrito

às fls. 272/279).

Nessa  mesma  direção,  depreendo  das  declarações  de

FABIANA que os valores por ela locupletados eram depositados tanto em

sua conta bancária, como também eram utilizados para a aquisição de itens

supérfluos. Confira:  “(…) que usava o dinheiro desviado para compra de

itens supérfluos, tais como sapatos (…)  Que a interroganda costumava

depositar  o  dinheiro  desviado  (os  R$  800,00  pagos  por  GERALDO

MAGELA)  em  sua  conta  no  Banco  do  Brasil,  agência  1610-1  (Av.

Goiás), conta poupança 56907-0. Que esses depósitos eram identificados

em  nome  da  própria  interroganda;  (...)”.  Destaquei (interrogatório



253

Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e

de Lavagem de Capitais

extrajudicial da acusada FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO, transcrito

às fls. 272/279).

A  esse  respeito,  observo  que  LARISSA  contou,

extrajudicialmente,  que  FABIANA comentou  consigo  que  MAGELA  a

presenteou com carro,  moto  e  cirurgias  estéticas.  Veja:  “(...)  Que ficou

sabendo pela própria FABIANA que  GERALDO MAGELA pagou para

ela (além de coisas esporádicas como roupas e perfumes) o Volkswagen

Fox, uma Bis e duas cirurgias (prótese de silicone e uma lipoaspiração):

(…).”  Destaquei (interrogatório  extrajudicial  da  acusada  LARISSA

CARNEIRO DE OLIVEIRA, transcrito às fls. 308/320).

A corré  LARISSA,  a seu  turno,  mesmo tendo confessado as

práticas ilícitas na fase administrativa, sob o crivo do contraditório e da

ampla defesa, preferiu manter-se em silêncio. 

Na fase extrajudicial, LARISSA contou ser funcionária efetiva

da AGETUL desde 2008, trabalhando como secretária-executiva na chefia

de gabinete em diversas gestões. Afirmou que ocupava função de confiança

e que, na gestão de SEBASTIÃO PEIXOTO, passou a fiscalizar as pessoas

da catraca em razão da suspeita do então presidente acerca da existência de

desvio de dinheiro. 

Na gestão de ALEXANDRE, LARISSA disse que trabalhou na

tesouraria processual e era responsável pela bilheteria. Atente: “(…) Que é
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funcionária efetiva da AGETUL desde 2008, lotada no cargo de gerência

de apoio administrativo.  Que hoje trabalha na tesouraria processual do

Mutirama e é responsável pela bilheteria desde que Alexandre assumiu a

gestão,  em  13  de  janeiro  de  2017;  (…).”  Destaquei (interrogatório

extrajudicial  da  acusada  LARISSA  CARNEIRO  DE  OLIVEIRA,

transcrito às fls. 106/109 – vol. I do PIC nº 02/2017). 

Quanto  ao  funcionamento  da  organização  criminosa  e  ao

desvio de dinheiro do Mutirama, observo que LARISSA, prosseguindo em

seu relato,  contou que a comercialização dos ingressos era liderada por

GERALDO MAGELA,  o  qual  a  inseriu  no  esquema,  colocando  dez

ingressos a mais em seu caixa e permitindo que ficasse com os valores

apurados, o que passou a ser um procedimento habitual, verificado também

nos outros caixas.  Confira:  “(…) Sobre a comercialização de ingressos

capitaneada  por  GERALDO  MAGELA,  explica  que  à  época  de

SEBASTIÃO  PEIXOTO,  percebeu  num  determinado  dia  que  havia

sobrado  R$  160,00  (cento  e  sessenta  reais)  a  mais.  Que  avisou

GERALDO MAGELA, mas este lhe disse que sabia e que ele mesmo

havia colocado dez ingressos a mais em cada caixa, sendo que o valor

excedente poderia ficar para a declarante.  Que a declarante comentou

isso  com FABIANA e  HELOÍSA e  ambas  confirmaram que isso  havia

acontecido também com elas.  Que esse  valor  excedente  passou a  ser

rotina;  (…).”  Destaquei (interrogatório  extrajudicial  da  acusada

LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA, transcrito às fls. 308/320).
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A  corré  LARISSA  afirmou,  ainda,  que GERALDO

MAGELA alterava os valores, não contabilizando o que era efetivamente

era  arrecadado e que,  em algumas oportunidades,  ele  a  beneficiou com

valores  mais  elevados,  em  torno  de  mil  reais,  ocasiões  em  que

GERALDO dizia  “esse  aqui  é  o  seu”,  e  que  ela  sabia  que  estava

recebendo propina para não entregar o esquema.

Contou ter lucrado aproximadamente R$ 30.000,00, dinheiro

que disse  ter  investido em sua casa.  Observe:  “(…) Não sabe dizer se

SEBASTIÃO PEIXOTO tinha conhecimento dessa prática de GERALDO

MAGELA.(…) Que os valores eram alterados por GERALDO MAGELA

antes  de  entregar  para  SEBASTIÃO PEIXOTO  e,  nessa  oportunidade,

contabilizava a menos do que efetivamente era arrecadado. Que com essa

prática, GERALDO MAGELA tirava por dia algo em torno de R$ 3.000,00

a  R$  4.000,00  de  dinheiro  desviado.  Que  às  vezes,  aleatoriamente,

GERALDO MAGELA repassava quantias grandes para a declarante e

para  HELOÍSA,  em  torno  de  mil  reais. Que  GERALDO  MAGELA

entregava o dinheiro e falava algo como ‘esse aqui é o teu’, e a declarante

sabia  que  era  uma propina  para  que  não  falasse  para  SEBASTIÃO

PEIXOTO. A declarante estima ter recebido em torno de R$ 30.000,00

(trinta  mil  reais)  de  dinheiro  desviado  por  GERALDO  MAGELA.

Acredita  que  a  maioria  do  dinheiro  ilícito  foi  destinado  à  compra  de

móveis  para  sua  casa;  (…).”  Destaquei (interrogatório  extrajudicial  da

acusada  LARISSA  CARNEIRO  DE  OLIVEIRA,  transcrito  às  fls.
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308/320).

Ainda pelo que restou apurado, LARISSA, além de integrar o

esquema  criminoso,  mantinha  relação  de  amizade/proximidade  com

GERALDO MAGELA, tanto que um frequentava a casa do outro, o que

ela omitiu ALEXANDRE, que, sem saber, a indicou para ocupar função de

confiança no início de sua gestão. 

Veja:  “(…)  Perguntada a respeito,  diz  que já  conversou ao

telefone outras vezes com Geraldo (sempre por menos de um minuto) e

sentou com ele algumas vezes para tomar cerveja. Que saíram para tomar

cerveja mais de dez vezes, mas nunca os dois a sós. Que foi ao aniversário

de  Geraldo na casa  deste.  Que  Geraldo já  foi  duas  vezes  na casa da

declarante.   (…)  Que  Alexandre  não  sabe  da  proximidade  entre  a

declarante  e  Geraldo;  (…).”  (interrogatório  extrajudicial  da  acusada

LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA, transcrito às fls. 106/109 – vol.

I do PIC nº 02/2017). 

Nesse  mesmo sentido:  “(…)  Que  ainda  não  comentou  com

Alexandre sobre sua relação de proximidade com GERALDO  (…) Sobre a

conversa em que GERALDO diz que só fala com a declarante porque

tem confiança nela, admite que possuem uma relação de confiança um

no outro. Que não mostrou essa conversa para Alexandre. Não sabe por

que GERALDO continua tratando dos assuntos do Parque mesmo após

quatro  meses  de  sua  saída  do  Mutirama,  não  soube  explicar:  (…).”
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Destaquei (interrogatório extrajudicial da acusada LARISSA CARNEIRO

DE OLIVEIRA, transcrito às fls. 254/258).

A  relação  de  proximidade  entre  LARISSA e  GERALDO

MAGELA era  percebida  também por  outras  pessoas,  conforme  narrou

FABIANA extrajudicialmente,  ocasião em que disse que  LARISSA era

muito próxima de GERALDO, uma pessoa inteligente, e que ela também,

segundo  GERALDO,  desviava  dinheiro  do  caixa.  Contou  que

GERALDO,  certa feita, comentou que  LARISSA chegou a desviar, em

um único dia, R$6.000,00, do caixa. 

Atente: “(…)  que MAGELA já comentou com a interroganda

que  LARISSA também desviava dinheiro do caixa, chegando a retirar

R$6.000,00 (seis mil  reais) em um único dia; que, da equipe anterior,

apenas LARISSA continua na atual gestão do prefeito IRIS; que LARISSA

é  muito  inteligente (…)  Que  um  dia,  enquanto  GERALDO  estava

viajando, LARISSA abordou a interroganda e disse que se SEBASTIÃO

PEIXOTO perguntasse quanto a interroganda arrecadou no seu caixa, não

era para comentar nada. Que a interroganda imediatamente pensou que

havia  algo  errado  e  já  suspeitou  que  ela  iria  retirar  algo  do  caixa.

Acredita que no mesmo dia, GERALDO comentou com a interroganda que

deu  falta  de  R$  6.000,00  (seis  mil  reais)  do  caixa  e  a  interroganda

imediatamente ligou um fato ao outro. Que LARISSA é muito próxima de

GERALDO,  que  estão  juntos  quase  todos  os  finais  de  semana.  Que

LARISSA não gosta da interroganda porque ela se tornou amiga da esposa
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de  GERALDO  (Beatriz)  e,  por  isso,  não  concordava  com  o  caso

extraconjugal  entre  GERALDO  e  a  interroganda;  (…).”  Destaquei

(interrogatório  extrajudicial  da  acusada  FABIANA  NARIKAWA

ASSUNÇÃO, transcrito às fls. 272/279).

Observo, além disso, que  LARISSA, mesmo com a saída de

GERALDO MAGELA, continuou atuando como pessoa da confiança do

supracitado réu dentro do Mutirama, só não logrando êxito em seu intento

de  prosseguir  com os  desfalques,  em virtude  da  ostensiva  vigilância  e

cuidado de ALEXANDRE MAGALHÃES.

Demais  a  mais,  percebo  que  as  desconfianças  de  torno  de

LARISSA começaram a surgir a partir do momento em que ela admitiu

perante o Ministério Público que, embora fosse sua função, mesmo após

tomar conhecimento do funcionamento do esquema – já que GERALDO

contou para  ALEXANDRE -  não procurou saber o tamanho do 'furo'  e

tampouco  buscou  confirmar  se  os  ingressos  entregues  por GERALDO

eram suficientes para cobrir o rombo.

 Entenda: “(…) Que Geraldo não comentou quantos ingressos

faltavam, mas que falou expressamente que 'costumavam fazer assim '. ou

seja,  que  costumavam  imprimir  os  ingressos  faltantes  na  gráfica  e

recolocavam na bilheteria. Que Geraldo não comentou o porquê e nem o

tamanho desse furo. Que a declarante não procurou saber de quanto

seria, muito embora admita que essa era sua função; (…).”  Destaquei
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(interrogatório  extrajudicial  da  acusada  LARISSA  CARNEIRO  DE

OLIVEIRA, transcrito às fls. 106/109 – vol. I do PIC nº 02/2017).

Também:  “(…)  Que  foi  Geraldo  quem  propôs  para  que

Alexandre seguisse o que era feito antes. Que Alexandre concordou, mas

apenas para ver como o esquema era feito. Que Geraldo, inclusive, mesmo

já exonerado,  se propôs a pessoalmente mandar imprimir os ingressos,

com o que concordou Alexandre. Que Geraldo não era amigo íntimo nem

da declarante. nem de Alexandre, mas não pediu sigilo sobre a sugestão

para tapar o furo. Que três dias depois dessa conversa,  Geraldo ligou

para a declarante e disse que estava com os ingressos. Que a declarante

foi buscar os ingressos num bar perto da casa de Geraldo. Que Geraldo

estava com sua esposa, mas que esta não presenciou a entrega, pois já

estava no bar. Que a declarante foi em seu carro, um Ford Ka vermelho.

Esclarece que nunca mais Geraldo ligou para tratar do assunto. Que não

se preocupou em fazer uma auditoria para confirmar se os ingressos

entregues  por  Geraldo  eram  suficientes  para  cobrir  o  rombo;  (...)”

Destaquei (interrogatório extrajudicial da acusada LARISSA CARNEIRO

DE OLIVEIRA, transcrito às fls. 106/109 – vol. I do PIC nº 02/2017). 

Noutro  vértice,  verifico  que,  em  virtude  de  LARISSA,  ao

assumir a função de  GERALDO MAGELA, não ter conseguido manter

em funcionamento os mecanismos da organização criminosa, precisamente

em  função  da  fiscalização  ostensiva  da  gestão  em  2017,  ela  própria

admitiu, na fase administrativa, que passou a sofrer represálias por parte
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dos  antigos  bilheteiros,  que  inclusive  lhe  proferiram  xingamentos.

Observe: “(...) Que depois que Alexandre adotou medidas para contornar

o esquema, os antigos bilheteiros mudaram o comportamento em relação à

declarante (por terem saído da função), inclusive proferindo xingamentos;

(…).” (interrogatório extrajudicial da acusada LARISSA CARNEIRO DE

OLIVEIRA, transcrito às fls. 106/109 – vol. I do PIC nº 02/2017). 

De todo o exposto, tenho por inarredável a conclusão de que

FABIANA e LARISSA tinha plena ciência do esquema criminoso e a ele

aderiram, livre e espontaneamente, com o clarividente propósito de auferir

vantagens ilícitas. 

Por fim, passo ao enfrentamento das condutas atribuídas aos

acusados    DAVI   e    DEOCLÉCIO,  irmãos  que  foram  nomeados  por

DÁRIO  para cargos em comissão, respectivamente, de Supervisor Geral

do Parque Mutirama e Diretor de Turismo, os quais, segundo a imputação,

funcionavam como braço direito deste líder (DÁRIO).

Do  cotejo  da  exordial  acusatória,  observo  que  ambos  os

acusados foram denunciados,  somente,  pela suposta prática do crime de

organização  criminosa.  Interrogados  tanto  judicial  como

extrajudicialmente,  os  supracitados  irmãos,  DAVI e  DEOCLÉCIO,

negaram a imputação feita.

Não  obstante  a  negativa  de  autoria  de  ambos  os  acusados,
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verifico  que  o  presente  arcabouço  probatório  se  revela  suficientemente

seguro  para  a  comprovação  da  autoria  delitiva.  Inicialmente,  ressalto  a

ligação existente entre os irmãos e  DÁRIO,  em especial  a proximidade

entre este último e  DEOCLÉCIO,  o qual confirmou que conhece o ex-

Presidente da AGETUL há muito tempo, tendo com ele ligações partidárias

e  complementou  dizendo,  extrajudicialmente,  que  sempre  trocava  de

partido acompanhando DÁRIO, quando era por este convidado.

Confira: “(...) que conhece DARIO há muito tempo de partido;

(...)”(INTERROGATÓRIO  JUDICIAL  DO  ACUSADO  DEOCLÉCIO

PEREIRA DA COSTA, fls.1.594/1.595 e gravado em mídia às fls. 1.610);

e, “(…) Que sempre acompanhou DÁRIO PAIVA quando este trocava de

partido.  Que  DÁRIO  PAIVA que  convidava  o  declarante  para  que  se

filiasse ao seu partido; (…).”  (INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL

DO ACUSADO DEOCLÉCIO PEREIRA DA COSTA, TRANSCRITO

ÀS FLS. 240/242).

A referida relação de proximidade entre os irmãos e  DÁRIO

também é evidenciada pelas doações que DAVI e DEOCLÉCIO fizeram

para  a  campanha  eleitoral  do  ex-Presidente  da  AGETUL em  2014

(DÁRIO), em valores incompatíveis com as rendas por eles declaradas em

Juízo.  Auferiam  R$1.000,00  e  doaram  R$1.000,00  para  a  campanha

eleitoral de DÁRIO em 2014  (fl. 14).

Essa constatação ressai cristalina do interrogatório extrajudicial
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de  DEOCLÉCIO. Confira:  “(…)  Que sua função compreendia levar e

trazer documentos. Que ganhava R$ 1.000,00 (mil reais) para fazer esse

serviço, o que durou de 2011 a 2014. Que doou R$1.000,00 (mil reais)

para a campanha de DÁRIO PAIVA como Deputado Federal em 2014.

Que  seu  irmão  Davi  também  doou  a  mesma  quantia  na  mesma

oportunidade:  (…).”  Destaquei (interrogatório  extrajudicial  do  acusado

DEOCLÉCIO PEREIRA DA COSTA, transcrito às fls. 240/242).

Como forma de retribuição, verifico que DÁRIO, durante sua

gestão, indicou os irmãos para ocuparem cargos de direção na AGETUL.

O propósito de colocar o esquema em ação restou evidenciado pela falta de

preparo dos supracitados irmãos, que, indagados, seque souberam dizer as

funções que desempenhavam.

 Nessa esteira,  observo que extrajudicialmente  DEOCLÉCIO

disse que trabalhou como assessor de  DÁRIO entre 2011 e 2014 e a sua

função era levar e trazer documentos.  “(…)  de 2011 a 2014, trabalhou

como  assessor  de  DÁRIO  PAIVA,  que  à  época  erra  assessor  do

Governador Marconi Perillo. Que sua função compreendia levar e trazer

documentos; (…).”

Já  por  ocasião  do  seu  interrogatório  judicial,  verifico  que

DEOCLÉCIO aduziu que, na AGETUL, assumiu cargo de diretor com a

finalidade  de  fomentar  o  turismo  em Goiás  e  suas  funções  consistiam

basicamente  em  reuniões  e  visitas.  Confira:  “(…)  que  era  diretor  de



263

Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e

de Lavagem de Capitais

turismo, para fomentar o turismo em Goiás; que participava de reunião,

visitava,  basicamente  isso;  (...)”.(interrogatório  judicial  do  acusado

DEOCLÉCIO  PEREIRA DA COSTA,  fls.1.594/1.595 e  gravado  em

mídia às fls. 1.610). 

Todavia,  segundo  exsurgiu  comprovado,  DEOCLÉCIO,  na

verdade,  tinha  por  função  fiscalizar  e  controlar  o  fluxo  de  caixa  do

Zoológico.  Essa  conclusão  é  extraída  das  declarações  extrajudiciais  do

próprio DEOCLÉCIO, quando ele afirmou que, nos últimos quatro meses,

ficou por conta do Zoológico, auferindo mensalmente cerca de R$5.000,00

(fl. 12 do PIC), não possuindo nenhuma outra fonte de renda.

Na  ocasião,  DEOCLÉCIO afirmou,  ainda,  que  ele  próprio

preenchia os borderôs da prestação de contas, discriminando os ingressos

vendidos. Confira: “(…)  Nos últimos quatro meses, ficou por conta do

Zoológico. Que chegava no Zoológico de terça a domingo, das 8h às 16h.

Não sabe explicar direito quase eram suas funções, mas que basicamente

era auxiliar a escalar o pessoal do dia. Perguntado o que mais fazia além

de escalar o pessoal das 8h às 16h, não soube dizer.  Que ganhava em

torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Que o dinheiro era depositado em

sua conta bancária no final do mês. Que nunca recebeu transferência em

dinheiro de DÁRIO PAIVA e também nunca fez depósito para ele.  Que

além  desses  vencimentos,  não  possuía  outra  fonte  de  renda.  Que  a

sistemática  da  venda  de  ingressos  no  Zoológico  era  a  seguinte:  o

visitante  compra  um ingresso  na  bilheteria  (que  não  tem canhoto)  e
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depois entrega para alguém na catraca; esse pessoal da catraca rasga o

ingresso por inteiro e joga no lixo; que ao final do dia, colocam todo

dinheiro da arrecadação numa bolsa e transportam para a AGETUL.

Que os funcionários responsáveis por transportar o dinheiro eram Itamar

e  Paulo  Henrique;  que  ele  também  que  preenchiam  os  borderôs  de

prestação de contas, mencionando quais ingressos tinham sido vendidos.

Que  essa  prestação  de  contas  era  manual.  Que  o  declarante  nunca

transportou  dinheiro;  (…).”  Destaquei (interrogatório  extrajudicial  do

acusado DEOCLÉCIO  PEREIRA  DA  COSTA,  transcrito  às  fls.

240/242).

Nessa  mesma  linha,  vejo  que LARISSA declarou,

extrajudicialmente,  que  DEOCLÉCIO exercia  a  mesma  função

desempenhada no Parque Mutirama por  GERALDO MAGELA, só que

no Parque Zoológico de Goiânia. Atente: “(…) Que ninguém sabe ao certo

quais são as funções de NETO; soube que NETO foi para a bilheteria do

Zoológico na época de DÁRIO, acompanhado de DEOCLÉCIO. Que, de

fato,  DEOCLÉCIO  exercia  as  mesmas  funções  no  Zoológico  que

GERALDO  MAGELA  exercia  no  Mutirama;  (…).”  Destaquei

(interrogatório  extrajudicial  da  acusada  LARISSA  CARNEIRO  DE

OLIVEIRA, transcrito às fls. 308/320).

O corréu  GERALDO MAGELA, ao ser interrogado na fase

administrativa,  do  mesmo modo,  afirmou  que  DEOCLÉCIO  trabalhou

entre  julho  e  dezembro  de  2016,  após  ser  designado  por  DÁRIO,
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realizando  o  acompanhamento  administrativo  e  financeiro  do  Parque

Zoológico. Observe:  “(...) Que Deoclécio trabalhou no Zoológico entre

junho e dezembro de 2016, após ser designado por Dário Paiva, fazendo

o acompanhamento administrativo e financeiro do Parque Zoológico;

(...)”. Destaquei (interrogatório  extrajudicial  do  acusado  GERALDO

MAGELA NASCIMENTO, transcrito às fls. 247/253).

Feitas essas considerações, concluo que DEOCLÉCIO exercia

no  Zoológico  as  mesmas  funções  desempenhadas  por  GERALDO

MAGELA no  Mutirama,  e,  igualmente,  utilizava  proposital  sistema

manual de controle de venda de ingressos e de prestação de contas, para

propiciar o desvio de dinheiro público. Descabida, portanto, a assertiva de

DEOCLÉCIO de  que  o  responsável  por  essas  funções  era  o  Diretor

RAFAEL CUPERTINO.

Cito, mais uma vez, os números que demonstram a disparidade

de arrecadação, a partir de 2015, também, no Zoológico. Em   Julho/2015,

foram  arrecadados  R$  292.124,50  (fl.  61  PIC  vol  I),  Agosto/2015,

R$141.559,70 (fl. 63 PIC vol I); Setembro/2015, R$106.419,50 (fl. 65 PIC

vol I);  Outubro/2015, R$ 97.877,50 (fl.  66 PIC vol I);  Novembro/2015,

R$64.637,50 (fl. 69 PIC vol I); e Dezembro/2015, R$ 91.250,50 (fl. 70 PIC

vol I). Em Julho/2016, foram arrecadados R$ 48.337,50 (fl. 77 PIC vol I);

Agosto/2016,  R$  19.020,00 (fl.  79  PIC  vol  I);  Setembro/2016,

R$30.274,50 (fl. 80 PIC vol I); Outubro/2016, R$ 28.213,00 (fl. 81 PIC vol

I);  Novembro/2016,  R$ 15.720,00 (fl.  82 PIC vol  I)  e  Dezembro/2016,
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R$22.050,00 (fl. 83 PIC vol I).

 Conforme se  infere,  tal  como ocorreu  no Mutirama,  houve

brusca redução na arrecadação do Zoológico no ano de 2016,  sem que

nenhuma justificativa plausível tenha sido apresentada, e o responsável por

esse controle era DEOCLÉCIO.

Em idêntica direção, encontram-se as assertivas extrajudiciais

de  ALEXANDRE  MAGALHÃES  no  sentido  de  que, no  Zoológico,

também não havia nenhum tipo de controle sobre a venda de ingressos e,

igualmente, devia energia há mais de seis meses. Note:“(…) que quando

assumiu a pasta tanto o parque quanto o zoológico deviam energia há

mais de seis meses; que a diferença de arrecadação na sua gestão era

superior a mais que o dobro daquela verificada na gestão anterior; que a

prestação  de  contas  na  gestão  anterior  ocorria  por  meio  de  planilhas

simples de maneira bem artesanal; que no zoológico verificou a mesma

situação no Mutirama, ou seja,  sem nenhum tipo de controle sobre a

venda  de  ingressos;  (…).”  Destaquei (depoimento  judicial  do  servidor

público  ALEXANDRE  SILVA  DE  MAGALHÃES,  transcrito  às  fls.

1.183/1.186 e gravado em mídia audiovisual acostada à fl. 1.194).

Sobre  DEOCLÉCIO,  ALEXANDRE  MAGALHÃES  disse

que o conhecia de vista, que ele comandava as bilheterias do Zoológico e

que as catracas pararam de funcionar quanto ele estava lá. Confira:  “(…)

que conhece Deoclécio de vista; que Deoclécio comandava as bilheterias
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do zoológico; que quando as catracas do zoológico pararam de funcionar,

Deoclécio já estava lá; (…).” Destaquei (depoimento judicial do servidor

público  ALEXANDRE  SILVA  DE  MAGALHÃES,  transcrito  às  fls.

1.183/1.186 e gravado em mídia audiovisual acostada à fl. 1.194). 

O processado DEOCLÉCIO, na fase investigatória, confirmou

essa situação, afirmando que a catraca contava o número de pessoas, mas

estragou  na  época  em  que  estava  no  Zoológico.  Atente:  “(...) Que  a

catraca contava o número de pessoas, mas estragou na época em que o

declarante auxiliava. Que comunicou o fato ao presidente da AGETUL

por  escrito,  mas  nada  foi  feito.  Não  tem  prova  documental  dessa

comunicação.  Que  em  todo  período  que  o  declarante  trabalhou  no

Zoológico,  as  catracas  nunca  funcionaram;  (…).”  Destaquei

(interrogatório  extrajudicial  do  acusado DEOCLÉCIO  PEREIRA DA

COSTA, transcrito às fls. 240/242).

Corroborando as assertivas de ALEXANDRE e desmentindo o

corréu  DEOCLÉCIO,  vejo que  LARISSA,  extrajudicialmente,  afirmou

que,  na verdade,  as catracas foram desligadas de propósito.  Veja:  “(…)

Sabe dizer que as catracas do Zoológico foram desligadas de propósito,

mas não sabe dizer a mando de quem; (...)”. Destaquei  (interrogatório

extrajudicial  da  acusada  LARISSA  CARNEIRO  DE  OLIVEIRA,

transcrito às fls. 106/109 – vol. I do PIC nº 02/2017).

Evidente que o esquema só poderia funcionar se não houvesse
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controle da arrecadação, como de fato ocorreu, com reflexo imediato na

arrecadação do Zoológico no ano 2016. 

Merece destaque, nesse ponto, que, no ano de 2017, na gestão

de  ALEXANDRE,  os  acusados  DAVI e  DEOCLÉCIO passaram  por

dificuldades  financeiras,  porque  não estavam mais  na  AGETUL -  tanto

que,  em  um  diálogo  interceptado,  DEOCLÉCIO conversa  com  o

interlocutor ROGÉRIO e expõe sua situação financeira após a exoneração,

dizendo que DAVI se encontra na mesma situação.

No  ensejo,  DEOCLÉCIO menciona  que MAGELA  está

correndo  atrás  de dinheiro  emprestado,  ao  que  destaca  que  ele  tinha

condições  de  ter  guardado  alguma  coisa,  mas  ele,  os  meninos  dele  e

FABIANA “destruíam  demais”,  referindo-se  ao  esquema  de  desvio  de

dinheiro público. Menciona, ainda, que MAGELA está vendendo o carro

dele e que PEDRO, o filho de MAGELA, já vendeu o quiosque que tinha

dentro do Mutirama.  DEOCLÉCIO menciona também que  MAGELA é

“doido de estar acabando com o seu patrimônio”, acrescentando que ele

ficou no Mutirama por mais de três anos, tempo em que dava para ter feito um

“Caixinha bão”.

Ainda  no referido diálogo interceptado – transcrito  abaixo  –

observo  que  os  interlocutores  mencionam  que  o  cargo  de  MAGELA

encontrava-se em aberto e que haviam colocado BASILEU no lugar, mas

ALEXANDRE não aceitou, sob a alegação de que  queiram (o grupo de



269

Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e

de Lavagem de Capitais

DEOCLÉCIO) colocar gente para fazer rolo.

Nesse mesmo diálogo, percebo que os interlocutores passam a

falar das catracas do Zoológico, as quais foram consertadas, azo em que

DEOCLÉCIO questionou a informação e afirmou que  “ali (as catracas)

tudo é... Aqueles negócio a gente sabe como é que é...", pois, “máquina aceita

tudo” e “"o cara programa do jeito que ele quer”. DEOCLÉCIO continua a

conversa,  dizendo  que  ALEXANDRE  MAGALHÃES  agora  se  dará  bem,

supondo que o esquema continuava e que haveria manipulação das catracas.

DEOCLÉCIO ainda  faz  uma  comparação  entre  DÁRIO e

ALEXANDRE,  dizendo  que  este  era  mais  independente,  porque,  segundo

afirmado,  DÁRIO devia satisfação a  ZANDER, o que confirma os termos da

acusação feita. 

DEOCLÉCIO  afirma, ainda, que  ALEXANDRE estava nadando

de braçada, porque o "o pessoal que está lá tudo é dele (ALEXANDRE)", e

que  BASILEU  permaneceu  pouco  tempo  e  pediu  para  sair,  relatos  que

confirmam que os interlocutores acreditavam que o esquema continuava e, no

mesmo  toar,  reforçam  a  convicção  desta  magistrada  de  que  BASILEU,

realmente,  foi  indicado  pelo  bando  criminoso,  precisamente  pelo  líder

ZANDER,  para prosseguir com o estratagema, mas não logrou êxito.  Atente

(mídia às fls. 209/210):

ID da chamada: 1540598
Data Início: 13/05/2017 
12:07:45 
Data Término: 

DEOCLÉCIO x ROGERINHO - Assunto pessoal. Falam também
sobre  EMERSON,  ITAMAR  e  DOUGLAS  (...)  ROGERINHO
pergunta  por  DAVI.  DEOCLÉCIO  responde  que  DAVI  está
"aqui",  "na  mesma  toada  também".  ROGERINHO  cita
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13/05/2017 12:21:22 
Duração: 0 00:13:37 
Telefone: 62991250577  
DEOCLECIO 
PEREIRA DA COSTA 
Interlocutor: 
62981164222  
COMENTÁRIO: 
CHAMADA 
IMPORTANTE 
RESUMO: RECEBEU  

MAGELA e  diz  que  até  o  mesmo está  "correndo  atrás  de
dinheiro emprestado". DEOCLÉCIO diz que MAGELA tinha
condições de "ter feito um caixazinho lá né". ROGERINHO
concorda.  DEOCLÉCIO diz que MAGELA "tinha condições
de ter guardado alguma coisa". DOECLÉCIO diz,  contudo,
que MAGELA só "estoura" e que "os meninos dele também
gasta igual esmeril da frança". ROGERINHO concorda e diz
que "os meninos dele moem demais". "Fora que ainda tinha a
FABIANA,  que  moía  demais",  afirma  ROGERINHO.
DEOCLÉCIO concorda e diz que, "onde você tira, que não
põe,  a  tendência  é  acabar".  Falam  sobre  ITAMAR.
ROGERINHO  concorda  e  diz  que  MAGELA já  vendeu  o
"corolla".  DEOCLÉCIO  diz  que  MAGELA  é  "doido".
ROGERINHO diz que MAGELA já "torrou o COROLLA".
DEOCLÉCIO diz que MAGELA "ficou lá três anos e tanto" e
que, "deu para ele ter feito um caixazinho bão lá", pois, "é
estruturado,  com o salário  dele  e  tudo".  ROGERINHO diz
que,  "só  de  carro  ele  tinha  quase  duzentos  mil  reais".
DEOCLÉCIO pergunta se os carros de MAGELA estão "com
os meninos". ROGERINHO diz que "o do PEDRO está com
PEDRO". Diz ainda que,  "comprou aquele  quiosque lá  e  o
PEDRO  vendeu,  estourando  o  dinheiro".  ROGERINHO
afirma ainda que foi MAGELA quem disse isso em relação a
PEDRO.  DEOCLÉCIO  pergunta  se  PEDRO  vendeu  o
quiosque. ROGERINHO responde que sim e que é "uma coisa
que ele não deveria ter vendido". DEOCLÉCIO diz que, quando
começa a falar em licitação "os caras ficam com medo". Contudo,
afirma  DEOCLÉCIO,  "eu  também  acho  que  não  deveria  ter
vendido não", pois "está todo mundo lá, ganhando dinheiro" e "o
dinheiro  que  ele  vendeu  o  cara  ganha  lá  agora  em  julho".
ROGERINHO  concorda.  ROGERINHO  pergunta  por  LÉO.
DEOCLÉCIO diz que LÉO está lá. Mas afirmou que "esse mês
não virou nada", "por causa dos macacos lá". DEOCLÉCIO diz
ainda que,  "vamos ver  esse mês agora,  se dá uma melhorada".
ROGERINHO  afirma  que  disseram  que  "lá  no  zoológico
arrumou umas catracas e tal". DEOCLÉCIO diz que não é no
zoológico não e que,  "aquela coiserada que,  eles só falaram
mal  do  zoológico",  então,  "a  tendência  era  ficar  fraco
mesmo".  ROGERINHO  afirma  que,  "dizem  que  arrumou
umas  catracas".  DEOCLÉCIO  questiona  se  arrumaram
mesmo. ROGERINHO diz achar que sim, pois DONIZETE
lhe disse. DEOCLÉCIO diz que, "ali tudo é... Aqueles negócio
a gente sabe como é que é...", pois, "máquina aceita tudo" e
"o cara programa do jeito que ele quer". DEOCLÉCIO afirma
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que,  "quem está  com o burro  na  sombra  é  o  ALEXANDRÃO
velho, BOCA MOLE", PRESIDENTE. ROGERINHO questiona
se é ALEXANDRE. DEOCLÉCIO responde que sim, pois, "ficou
só na mão dele sozinho". ROGERINHO diz que está achando que
"ele está caçando jeito de queimar qualquer um que tente ir para
lá".  DEOCLÉCIO  responde  que  sim,  pois  "ele  já  fez  isso,  já
queimou um bocado já".  DEOCLÉCIO diz que ALEXANDRE
está sozinho, pois BAZILEU entregou a DIRETORIA, sendo que
"entregou  no  começo  já",  permanecendo  apenas  "um  mês  ou
dois". Contudo, "ele pôs uma menina dele lá". DEOCLÉCIO diz
que "o pessoal que está lá tudo é dele (ALEXANDRE)". "Os
diretor  tudo.  Ele  acabou  conseguindo  pôr  tudo  lá",  afirma
DEOCLÉCIO,  em  relação  a  ALEXANDRE.  DEOCLÉCIO  diz
que  ALEXANDRE  é  o  "presidente  do  partido"  e  "não  deve
satisfação pra ninguém". ROGERINHO concorda. DEOCLÉCIO
diz que ALEXANDRE é "mais independente do que o DÁRIO".
ROGERINHO concorda. DEOCLÉCIO diz que DÁRIO,  "na
época  que  foi,  ainda  dependeu  do  ZANDER,  para  estar
correndo daqui para ali". Já ALEXANDRE, "ele tem uns três
vereadores dele lá, mas ele (inint)[09:43] de dentro do partido".
ROGERINHO  diz  que  são  "os  caras  que  devem  para  ele".
DEOCLÉCIO concorda e diz que é por isso que ALEXANDRE
"não dá satisfação para ninguém". ROGERINHO concorda e diz
que "agora enrolou". DEOCLÉCIO diz que, "uma hora nós acerta
a mão". ROGERINHO diz que ALEXRANDRE não vai "ficar lá
pra sempre". DEOCLÉCIO concorda e diz que, se ALEXANDRE
for candidato,  sairá  no começo do ano que vem. DEOCLÉCIO
afirma  ainda  que  ALEXANDRE  disse  que  será  candidato.
Contudo, "acho que ele vai pipocar". ROGERINHO diz também
achar  que ALEXANDRE não se candidatará.  DEOCLÉCIO diz
que,  se  ALEXANDRE  tiver  "coragem  de  ir",  terá  que  sair  e
entregar "lá", no máximo até abril do ano que vem, pois tem que
se afastar seis meses antes das eleições. ROGERINHO diz achar
que ALEXANDRE não vai se candidatar, pois "ele vai ver agora
em julho,  vai dar uma lapada de dinheiro,  (inint)[10:34] quatro
anos  certinhos  aqui".  DEOCLÉCIO  interrompe  e  diz  que  "vai
ficar é quieto aqui". ROGERINHO diz também que pode ser que
não, pois vai depender do GOVERNADOR que entrar e da (inint)
[10:42] de IRIS, caso IRIS se candidate a GOVERNADOR. HN
diz  que,  qualquer  um,  qualquer  vereador  que  tentar  colocar
alguém de outro partido "lá dentro", ALEXANDRE não aceitará e
vai "queimar". DEOCLÉCIO concorda e diz que não sabe o que
ALEXANDRE "consegui fazer lá com eles ou com a DONA IRIS,
que eles deram autonomia para ele lá em tudo". "Tá nadando de
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braçada",  afirma  DEOCLÉCIO  em  relação  a  ALEXANDRE.
ROGERINHO afirma que tem "DIRETORIA em aberto lá" e que
ficou sabendo, por fontes seguras, que um partido enviou ofício
"lá".  DEOCLÉCIO diz  achar  que  não  há  diretorias  em aberto.
ROGERINHO  diz  que  sim  e  que  a  DIRETORIA
FINANCEIRA está "em aberto". DEOCLÉCIO diz parecer
que  já  haviam  colocado  uma  pessoa  no  referido  cargo.
ROGERINHO insiste que não, que o cargo está em aberto.
DEOCLÉCIO diz que "pode ser", pois "BAZILEU entregou
(inint)[11:33]". ROGERINHO diz que, depois de receber o ofício
de um partido, ALEXANDRE "correu lá no IRIS no mesmo dia e
queimou e o IRIS não assinou o papel para liberar". DEOCLÉCIO
diz que, "os caras tudo já estão de olho nele (ALEXANDRE)",
pois, "ele é daqueles caboclos de queimar os outros e, em política,
os caras ficam de olho". ROGERINHO afirma que, "dizem que na
frente ele é uma coisa". DEOCLÉCIO interrompe e diz que logo
"queimam ele, rapidinho". ROGERINHO diz ter ficado sabendo
que  "na  frente",  ALEXANDRE  diz  que  não  tem  nada  contra.
DEOCLÉCIO  diz  que  é  como  ALEXANDRE  falou  para
CAJURU,  dizendo  que  "o  pessoal  estava  tentando  colocar
gente  lá  para fazer rolo  e  ele  não aceitou",  sendo que,  "os
caras tinham falado do BASILEU".  ROGERINHO concorda.
Contudo, afirma DEOCLÉCIO, foi BASILEU quem "entregou o
cargo e saiu fora". ROGERINHO concorda e diz estar achando
que  ALEXANDRE  está  "queimando",  pois,  "tomo  mundo  que
entrar lá,  ele já corre lá no IRIS" e diz que,  "esse tá querendo
roubar".  DEOCLÉCIO  sorri  e  diz  que  "ele  vai  cair  na  dele".
ROGERINHO  afirma  que  "ele  fica  atrás  do  (LATIFE?)[12:37]
também.  Dizem  que  esse  cara  apoiou  o  VANDERLAN  no
primeiro e no segundo turno. E o IRIS bota esse cara no primeiro
escalão ainda". DEOCLÉCIO diz que "ele" apoiou VANDERLAN
nos dois turnos e ainda foi contra IRIS na "eleição da câmara lá",
sendo que "foi o que queimou o DÁRIO". DEOCLÉCIO diz que
deve  ser  porque  ALEXANDRE  "tem  três  vereadores"  e  "os
vereadores  votam  com  ele,  aí  ele  tem  moral  com  o  IRIS".
ROGERINHO diz ter  ficado sabendo que,  "quem fez o pedido
para ele lá, para colocar outro pessoal", foi o PRESIDENTE DA
CÂMARA, que "pediu para ele botar outra pessoa lá, pro (IRIS?)
[13:14]".  DEOCLÉCIO diz  que "agorinha  os  caras  começam a
queimar ele também. Aí já era". Interlocutores se despedem. 
Destaquei

Em  outro  diálogo  interceptado,  constato  que  os  irmãos
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DEOCLÉCIO e DAVI, após serem exonerados da AGETUL, conversam entre

si, oportunidade em que  DEOCLÉCIO pede dinheiro para  DAVI, que afirma

que não tem e diz que precisa arranjar emprego, ao que DEOCLÉCIO fala que

se  depender  dos  “malandros,  não  vai  virar  nada” e  DAVI concorda.

DEOCLÉCIO,  na sequência, afirma que eles precisam falar com  ZANDER,

pois  o  ajudaram e que nada têm a ver  com a briga entre  ele  (ZANDER) e

DÁRIO.

DAVI ressalta que  ZANDER diz que tem que ajudar RANIERY,

porque ele é o líder do partido (PEN), mas que já passaram ajuda pra ele, e que

agora ele (ZANDER) tem que “passar pra nós”. Note (mídia às fls. 209/210):

ID da chamada: 1549508
Data Início:20/05/2017 
08:37:05 
Data Término: 
20/05/2017 08:45:34 
Duração:0 00:08:29 
Telefone: 62991250577
DEOCLECIO PEREIRA
DA COSTA  
Interlocutor 
62992365399
DAVI PEREIRA DA 
COSTA     
COMENTÁRIO 
CHAMADA 
IMPORTANTE 
RESUMO: EFETUOU 

DEOCLÉCIO x DAVI -  DEOCLÉCIO pede para DAVI lhe
arranjar duzentos reais. DAVI afirma que não tem dinheiro.
DAVI afirma que o dinheiro que tem, é para pagar parcelas de
LUCAS.  Interlocutores  discutem  sobre  dificuldades
financeiras. DAVI fala que terá que arranjar um emprego e
trabalhar.  DEOCLÉCIO  afirma  que,  "se  depender  desses
malandros  aí,  não  vai  virar  nada  não".  DAVI  concorda.
DEOCLÉCIO diz que "nós temos que apertar o menino lá
também", pois ele está muito "acomodado". DAVI pergunta
quem. DEOCLÉCIO diz que é ZANDER, pois, "nós ajudamos
ele. Não interessa se ele está brigado com DÁRIO ou não. Tem
que apertar ele". DAVI questiona o que tem ZANDER estar
"brigado com DÁRIO" e que ZANDER não pode brigar com
DÁRIO. DEOCLÉCIO diz que ZANDER fica "falando mal
do DÁRIO para todo mundo". DAVI diz que é DÁRIO quem
tem que chamar a atenção de  ZANDER. DEOCLÉCIO diz
que  DÁRIO  não  quer  "ele  mais  perto".  DAVI  diz  que
ZANDER está "confiando cem por cento", pois, "esquema do
partido lá, quem comanda é o (RONIERE?)[04:05]". Então,
ZANDER "pões  na  cabeça  que  ele  tem o  (RONIERE?)  na
mão,  para  sair  candidato".  DAVI  diz  ainda  que  "ele"
(ZANDER) fica  dizendo que tem que ajudar (RONIERE?).
DAVI diz que, "você já passou... Já passaram um pra ele, lá do
pai  dele,  né?  Agora,  o  segundo,  tem  que  passar  pra  nós".
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DEOCLÉCIO  diz  que  "é  do  pai  da  menina".  DAVI,  em
relação ao "passar pra nós", afirma que é "para ver o que que
faz", pois,  a  situação está complicada.  DEOCLÉCIO diz que
"vamos  ver".  DEOCLÉCIO  pergunta  "como  é  que  faz"  (em
relação  a  emprestar  duzentos  reais  para  ele). DAVI diz  que,  o
dinheiro que tem, é  para os exames de LUCAS. DEOCLÉCIO
volta  a  falar  que  está  sem  dinheiro  para  o  combustível.
Interlocutores se despedem 

Ainda  sobre  as  imputações  feitas  aos  irmãos  DAVI e

DEOCLÉCIO,  verifico  que,  ao  ser  interrogado  judicialmente,  DAVI

também negou as imputações feitas, afirmando que começou a trabalhar no

Mutirama a convide de DEOCLÉCIO, que, por sua vez, foi convidado por

DÁRIO, recebendo, para tanto R$ 4.000,00, depositados diretamente em

sua conta pela Prefeitura. 

Na ocasião, DAVI disse que atuava como supervisor do Parque

Mutirama e  que  todo problema do  local era remetido  a ele, com exceção

das  bilheterias  e  catracas.  Confira:  “(...) que  começou  a  trabalhar  no

Mutirama em março de 2016 e foi até dezembro do mesmo ano a convite

de DEOCLÉCIO; que DEOCLÉCIO havia sido convidado por DARIO;

que não tinha trabalhado com DARIO antes; que DEOCLÉCIO já tinha

trabalhado com DARIO na política; que percebia cerca de R$ 4.000,00 e

pouco  por  mês;  que  o  salário  era  fixo  e  pago  pela  Prefeitura;  que  o

pagamento era em conta;  que trabalhava como supervisor do parque;

que qualquer problema no parque era remetido a ele, qualquer coisa que

remetesse ao funcionamento do parque; que sua atribuição não tinha
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relação com a catraca ou a bilheteria;  (…).”  (interrogatório judicial do

acusado DAVI PEREIRA DA COSTA,  fls.  1.592/1.593 e  gravado em

mídia às fls. 1.610).

Ainda judicialmente, DAVI, questionado quanto à foto em que

aparece com DÁRIO, ilustrada na denúncia às fls. 13/14, disse que estava

apenas  cumprimentando  a  DÁRIO,  não  se  sabendo  o  que  ele estava

fazendo ali. Veja:  “(…) que sobre a foto da denúncia em que aparece na

bilheteria com DARIO, esclarece que estava só cumprimentando DARIO e

não  sabe  o  que  ele  estava  ali  fazendo  (…)  Mostrada  a  fotografia

reproduzida  acima,  confirmou  ser  a  pessoa  de  camiseta  branca.

Confirmou,  ainda,  que  a  pessoa  encostada  na  porta  é  DÁRIO.;  (…).”

(interrogatório  judicial  do  acusado DAVI  PEREIRA DA COSTA,  fls.

1.592/1.593 e gravado em mídia às fls. 1.610).

Todavia, observo que, apesar da negativa de autoria de DAVI,

os elementos probatórios colacionados aos autos, demonstram, à saciedade,

que referido réu, assim como seu irmão DEOCLÉCIO, foram nomeados

para  cargos  em  comissão  na  gestão  de  DÁRIO,  precipuamente  para

canalizarem  os  desvios  ilícitos  em  proveito  DÁRIO e  ZANDER,

impedindo  ou,  pelo  menos,  amenizando  a  atuação  concorrente  de

GERALDO MAGELA e dos funcionários das bilheterias e catracas.

A pressão descrita por  FABIANA - retratada nas fotografias

que entregou ao Ministério Público – era justamente a vigilância exercida
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por DAVI, sob o comando de DÁRIO, tanto que nos seus interrogatórios

judiciais, tanto FABIANA quando LARISSA mencionaram que “o pessoal

da  diretoria”,  se  referindo a  DAVI e  DÁRIO,  proibiu  que  chegassem

perto da bilheteria, inclusive colocando um cartaz no local. Atente: “(…)

Que  embora  nunca  tenha  visto  o  esquema  em  operação,  Fabiana

conversou  com a declarante  e,  já  fora  da bilheteria,  confessou  que 'o

pessoal da diretoria' (diretor Davi e presidente Dário) disseram que não

era para a declarante chegar perto da bilheteria. Que inclusive botaram

um cartaz dizendo que só era permitida a entrada de pessoal autorizado:

(…).”  Destaquei (interrogatório  extrajudicial  da  acusada  LARISSA

CARNEIRO DE OLIVEIRA, transcrito às fls. 106/109 – vol. I do PIC nº

02/2017). 

A acusada FABIANA, extrajudicialmente, confirmou a referida

proibição de entrada, imposta por DAVI e DÁRIO, embora não estivesse

se  referindo  especificamente  sobre  a  situação  de  LARISSA,  e,  ainda,

afirmou que o propósito de DÁRIO era centralizar os valores para desvio

somente dele, o que impedia referida acusada de fazer as suas retiradas

(caixa 3). Note: “(…) que DAVI e DÁRIO colocaram um cartaz dizendo

que só era permitida a entrada de pessoal autorizado (...) que, na gestão

de DÁRIO, a interroganda quase não fez retiradas, pois ele acompanhava

pessoalmente os caixas, evitando que a interroganda fizesse um ‘caixa 3;

que o propósito de DÁRIO era centralizar os valores para desvio somente

dele  (…)  Que  DÁRIO atrapalhava  o  trabalho  da  interroganda;  (…).”
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Destaquei (interrogatório  extrajudicial  da  acusada  FABIANA

NARIKAWA ASSUNÇÃO, transcrito às fls. 272/279).

O  locupletamento  ilícito  perpetrado  por  DAVI exsurge

sobremodo  evidente  das  declarações  de  LARISSA,  quando  disse  que

GERALDO comentou consigo que  DAVI chegou a brigar com DÁRIO,

porque este não estava lhe passando os valores dos desvios de acordo como

combinado  e  que,  por  isso,  ficou  uma  semana  sem  ir  ao  Parque.  Na

ocasião, LARISSA, ainda, afirmou que DAVI fiscalizava os caixas. 

Confira:  “(…)  De  volta  à  gestão  de  DÁRIO,  diz  que

GERALDO MAGELA comentou um dia com a declarante  que DAVI

havia brigado com DÁRIO porque este não queria lhe repassar o valor

que tinham acordado sobre a divisão do dinheiro desviado, e que por isso

chegou a ficar uma semana sem ir ao Parque. Que à época de DÁRIO

chamava  muita  atenção  da  declarante  a  diferença  entre  os  valores

arrecadados em 2015 e os contabilizados por DÁRIO. Que a declarante

imprimia extratos mensais  para fazer o lançamento no sistema.  Nessas

oportunidades, constatava valores muito menores do que aqueles que sabe

serem os reais.  Que via arrecadações diárias em julho na faixa de R$

12.000,00 (doze mil reais), quando na verdade deveria girar em torno de

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Diz ser crível a declaração de FABIANA

no sentido de que DÁRIO desviou R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)

apenas  no  mês  de  julho  de  2016  (…)  Que DAVI  ficava  rondando  os

caixas,  como  que  fiscalizando; (…).” Destaquei (interrogatório
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extrajudicial  da  acusada  LARISSA  CARNEIRO  DE  OLIVEIRA,

transcrito às fls. 308/320). 

Pelo  que  se  infere,  DAVI não  apenas  atuava  como fiscal  e

segurança de  DÁRIO,  como ainda exercia pressão política para que os

funcionários  do  Mutirama  votassem  em  ZANDER,  impedindo  que

estacionassem no interior do parque caso não estivessem com adesivo de

ZANDER.  Referia  pressão  foi  exercida,  inclusive  em  desproveito  de

LARISSA, conforme transcrição que segue: Confira:“(...)  Confirma que

DAVI comentou com todos os funcionários do parque que só poderiam

estacionar os carros quem estivesse com adesivo de ZANDER.  Que se

estivessem com adesivo de WELINGTON PEIXOTO, seriam retirados do

estacionamento. Que isso ocorreu com o carro da própria declarante, que

tinha adesivo de WELINGTON PEIXOTO. Que GERALDO MAGELA

ligou para a declarante  a orientou a retirar o carro ‘para não caçar

confusão  com  DAVI;(…).”  Destaquei (interrogatório  extrajudicial  da

acusada  LARISSA  CARNEIRO  DE  OLIVEIRA,  transcrito  às  fls.

308/320).

Insta  mencionar  que,  segundo  LARISSA,  GERALDO

comentou que foi ameaçado por  DAVI, DÁRIO e  ZANDER, e que, em

virtude  de  os  três  brigarem  muito  entre  si  por  conta  de  acordos  não

cumpridos, relativos ao repasse do dinheiro desviado,  GERALDO temia

que pudesse sofrer algum reflexo. Veja:“(...)Que GERALDO MAGELA já

conversou  com a  declarante  e  admitiu  ter  sido  ameaçado por  DAVI,
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DÁRIO e ZANDER. Que estes três brigavam muito entre si por conta de

acordos não cumpridos (de repasse de dinheiro) e GERALDO MAGELA

temia que ele pudesse sofrer algum reflexo (…).” Destaquei (interrogatório

extrajudicial  da  acusada  LARISSA  CARNEIRO  DE  OLIVEIRA,

transcrito às fls. 308/320)

Nessa mesma esteira, vejo que FABIANA também confirmou

que DAVI atuava como uma espécie de braço direito de DÁRIO dentro do

Mutirama,  tendo  assumido,  na  gestão  deste  último,  as  funções  de

LARISSA,  complementando que ele também conferia os caixas e fazia

retiradas de dinheiro, assim como GERALDO MAGELA. 

Atente:  “(...) que,  com a entrada de  DÁRIO,  a  função de

confiança de LARISSA foi assumida por DAVI (…) que conferia o caixa

e normalmente o entregava para DAVI, porém sem fazer o borderô; que

não sabe dizer para quem DAVI passava o dinheiro (...) que GERALDO

MAGELA ou DAVI faziam essas retiradas; que colocavam o valor em

uma mochila e  levavam para a sala do administrativo,  não sabendo a

interroganda o destino posterior do numerário; que o valor retirado era

anotado no borderô de cada caixa; que não sabe como era feito o controle

posterior  dos  borderôs,  ou  seja,  se  eles  eram arquivados,  passados  a

limpo, digitados etc.; que o borderô levava apenas o número do caixa e o

nome da pessoa que estava responsável por aquele caixa; que não era

anotado no borderô os nomes do(s) bilheteiro(s); que não sabe dizer se

LARISSA foi proibida de chegar perto da bilheteria na gestão de DÁRIO:
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(…).”  Destaquei (interrogatório  extrajudicial  da  acusada  FABIANA

NARIKAWA ASSUNÇÃO, transcrito às fls. 272/279).

Nítida, portanto, a participação de  DEOCLÉCIO e de  DAVI

na  organização  criminosa,  ambos  funcionavam  como  longa  manus de

DÁRIO na centralização dos desvios do dinheiro público arrecadado nas

bilheterias dos parques, o primeiro no Parque Zoológico de Goiânia e o

segundo no Parque Mutirama.

A respeito  do    crime de organização criminosa,  importante

destacar  que  o  artigo  1º,  §1º,  da  12.850/2013  considera  “organização

criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente

ordenada  e  caracterizada  pela  divisão  de  tarefas,  ainda  que

informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem

de  qualquer  natureza,  mediante  a  prática  de  infrações  penais  cujas

penas máximas sejam superiores a 4 (quatro)  anos,  ou que sejam de

caráter transnacional”.

Importante  enfatizar  que  se  trata  de  tipo penal  incriminador

autônomo, que independe da efetiva prática de qualquer ilícito penal pelos

integrantes do grupo criminoso para sua configuração, tanto que o artigo 2º

do referido diploma legal, ao cominar a pena para o crime de organização

criminosa,  ressalva  que  esta  não  prejudica  a  aplicação  “das  penas

correspondentes às demais infrações penais praticadas”.
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O crime  de  organização  criminosa,  consoante  ressaltado  em

tópico  específico,  tutela  a  paz  pública.  É  crime  formal  e  de  perigo

abstrato, que não exige resultado naturalístico ou perigo concreto, o qual se

presume,  consumando-se  com  a  subsunção  da  conduta  a  qualquer  dos

núcleos  do  tipo  penal:  “Promover,  constituir,  financiar  ou  integrar,

pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”. Ou seja,

é tipo penal misto alternativo, de forma que responderá o agente por um só

crime mesmo que seu comportamento delituoso se amolde a mais de um

núcleo verbal.

Consuma-se com a simples prática dos verbos (“convergência

de vontades”), no entanto, exige permanência e durabilidade, ou seja, uma

mínima  consolidação  do  grupo  criminoso  por  tempo  juridicamente

relevante.  Não  são  puníveis,  portanto,  a  tentativa  e  nem  os  atos

preparatórios.

É crime plurissubjetivo, que se aperfeiçoa com a associação de

quatro ou mais pessoas, que tem como sujeito passivo a coletividade, e é

crime permanente nos verbos promover, constituir ou integrar, permitindo

a prisão em flagrante, o mesmo ocorrendo em relação ao verbo financiar se

houver continuidade no financiamento.

Em  linhas  gerais,  o  delito  de  organização  criminosa  não

depende da prática de nenhum outro crime por parte do grupo criminoso

para  sua  configuração,  contentando-se  com  convergência  de  vontades,
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podendo ser comprovado por qualquer elemento de prova, desde que seja

possível demonstrar o vínculo estável e permanente entre os agentes

para a prática das infrações penais.

Nesse  contexto,  da  análise  detida  do  conjunto  probatório

reunido e amealhado aos presentes autos, concluo, induvidosamente, que

1)  GERALDO  MAGELA  NASCIMENTO,  2) ZANDER  FÁBIO

ALVES  DA  COSTA, 3)  DÁRIO  ALVES  PAIVA  NETO, 4)

CLENILSON  FRAGA  DA  SILVA, 5)  LEANDRO  RODRIGUES

DOMINGUES,  6) LARISSA CARNEIRO  DE  OLIVEIRA, 7)

FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO, 8) DAVI PEREIRA DA COSTA

e 9)  DEOCLÉCIO  PEREIRA  DA  COSTA se  organizaram

estruturalmente com a finalidade de, reiterada e permanentemente, obter

vantagem econômica ilícita, por meio da prática de crimes apenados com

pena  máxima  superior  a  04  (quatro)  anos,  a  saber,  o  peculato  em

continuidade delitiva, por diversas vezes (artigo 312, caput, c/c artigo 71,

ambos do CP).

No presente caso, resultou confirmada a atuação da supracitada

organização criminosa no âmbito da AGETUL, cuja finalidade precípua

era  auferir  vantagem  pecuniária  ilícita,  advinda  do  desvio  de  dinheiro

público, proveniente da arrecadação das bilheterias dos parques Mutirama

e Zoológico de Goiânia com a venda de ingressos duplicados/falsificados.

A negativa de autoria esboçada na fase judicial pelos acusados
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GERALDO MAGELA NASCIMENTO, ZANDER FÁBIO ALVES DA

COSTA, DÁRIO ALVES PAIVA NETO,  CLENILSON FRAGA DA

SILVA, LEANDRO  RODRIGUES  DOMINGUES,  LARISSA

CARNEIRO DE OLIVEIRA, FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO,

DAVI PEREIRA DA COSTA e DEOCLÉCIO PEREIRA DA COSTA,

pelo que se infere, não encontra nenhum respaldo nos demais elementos de

prova, máxime no resultado das quebras de sigilo (telefônico(acesso aos

celulares),  bancário  e  fiscal),  nas  interceptações  telefônicas,  na  prova

testemunhal,  em  especial  nas  confissões  extrajudiciais,  e  em  toda  a

documentação colacionada aos  autos,  os  quais  demonstram,  de  maneira

inequívoca, a atuação de todos os agentes do indigitado grupo criminoso,

assim como a posição de liderança exercida pelos acusados GERALDO

MAGELA NASCIMENTO, DÁRIO ALVES PAIVA NETO e ZANDER

FÁBIO ALVES DA COSTA.

Na  confluência  do  exposto,  depreendo  que  as  provas

jurisdicionalizadas, corroboradas pelas provas irrepetíveis (interceptações

telefônicas,  quebras  de  sigilo  e  busca  e  apreensão),  bem  como  pelos

elementos informativos colacionados aos presentes autos, principalmente

as confissões extrajudiciais acima especificadas, autorizam seguramente a

edição  de  um  decreto  condenatório  em  desfavor  de  1)  GERALDO

MAGELA NASCIMENTO, 2) ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA,

3)  DÁRIO  ALVES  PAIVA  NETO, 4)  CLENILSON  FRAGA  DA

SILVA, 5)  LEANDRO  RODRIGUES  DOMINGUES,  6) LARISSA
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CARNEIRO DE OLIVEIRA, 7) FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO,

8)  DAVI  PEREIRA DA COSTA e 9)  DEOCLÉCIO  PEREIRA DA

COSTA pela prática do crime de organização criminosa discriminado na

peça  acusatória,  ficando,  desde  já,  RECHAÇADOS  os  pleitos

absolutórios  formulados  pelas  defesas  técnicas,  com  fulcro  na

insuficiência de provas.

DA AGRAVANTE

EM RELAÇÃO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

(DO   EXERCÍCIO DO COMANDO DA ORGANIZAÇÃO – 

ART. 2º, § 3º, DA LEI 12.850/2013  )

Dispõe o § 3º, do artigo 2º, da Lei 12.850/2013:

Art.  2º  Promover,  constituir,  financiar  ou  integrar,
pessoalmente  ou  por  interposta  pessoa,  organização
criminosa:
Pena  -  reclusão,  de  3  (três)  a  8  (oito)  anos,  e  multa,  sem
prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais
praticadas.
§  3º  A pena  é  agravada  para  quem  exerce  o  comando,
individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que
não pratique pessoalmente atos de execução.

No que pertine à agravante prevista no artigo 2º, §3º, da Lei

12.850/2013, verifico que também resultou suficientemente demonstrado

que os  acusados GERALDO  MAGELA  NASCIMENTO, DÁRIO

ALVES  PAIVA  NETO  e ZANDER  FÁBIO  ALVES  DA  COSTA

exerciam o  comando  da  organização  criminosa  denunciada  neste  feito,
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detinham de poder de decisão e liderança sobre os demais agentes.

Por  conseguinte,  deverá  ser  reconhecida  em  relação  a

GERALDO  MAGELA  NASCIMENTO, DÁRIO  ALVES  PAIVA

NETO e ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA a agravante prevista no

artigo  2º,  §3º,  da  Lei  12.850/2013,  aumentando-se  a  pena  em 1/6  (um

sexto).

DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA 

EM RELAÇÃO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

(DO   CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, VALENDO-SE A

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESSA CONDIÇÃO PARA A

PRÁTICA DE INFRAÇÃO PENAL – ART. 2º, § 4º, II, DA LEI

12.850/2013  )

Preceitua o § 4º, do artigo 2º, da Lei 12.850/2013 que:

Art.  2º  Promover,  constituir,  financiar  ou  integrar,
pessoalmente  ou  por  interposta  pessoa,  organização
criminosa:
Pena  -  reclusão,  de  3  (três)  a  8  (oito)  anos,  e  multa,  sem
prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais
praticadas.
§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):
II  -  se  há  concurso  de  funcionário  público,  valendo-se  a
organização  criminosa  dessa  condição  para  a  prática  de
infração penal; 

No tocante à causa de aumento prevista no artigo 2º, §4º, da
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Lei  12.850/2013, verifico  que  também  resultou  comprovado  que os

acusados CLENILSON FRAGA DA SILVA, DÁRIO ALVES PAIVA

NETO, GERALDO  MAGELA  NASCIMENTO, LARISSA

CARNEIRO  DE  OLIVEIRA, LEANDRO  RODRIGUES

DOMINGUES,  DAVI  PEREIRA  DA  COSTA, DEOCLÉCIO

PEREIRA  DA  COSTA, FABIANA  NARIKAWA  ASSUNÇÃO e

ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA eram funcionários públicos e que

se  valeram  dessa  condição  para  a  prática  do  crime  de  organização

criminosa,  inclusive  que  o  último  exercia  mandato  eletivo  –  cargo  de

vereador.

Consoante se observa,  CLENILSON FRAGA DA SILVA e

LEANDRO  RODRIGUES  DOMINGUES eram  funcionários  da

COMURG  à  disposição  da  AGETUL,  ambos  atuando  na  limpeza  do

Parque  Mutirama.  GERALDO  MAGELA  NASCIMENTO ocupava

cargo  de  Diretor  Administrativo  e  Financeiro  na  AGETUL.  DÁRIO

ALVES PAIVA NETO era presidente da Agência de maio a dezembro de

2016.  Os  irmãos DAVI  PEREIRA  DA  COSTA e DEOCLÉCIO

PEREIRA DA COSTA foram nomeados por  DÁRIO para os cargos em

comissão de Supervisor e Diretor de Turismo, respectivamente. FABIANA

NARIKAWA ASSUNÇÃO ocupava  cargo  em comissão,  enquanto  que

LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA atuava em cargo efetivo, ambas

vinculadas à AGETUL. Por fim, ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA

era  vereador  na  legislatura  2012/2016,  tendo  sido  reeleito  para  o
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quadriênio 2016/2020.

Destarte,  estando  satisfatoriamente  comprovado  que  os

acusados se valeram da condição de funcionário público para a prática do

crime de  organização  criminosa,  adoto  percentual  correspondente  a  1/6

(um sexto), para ser acrescido à pena.

DOS CRIMES DE PECULATO EM CONTINUAÇÃO  ,  

ATRIBUÍDOS AOS ACUSADOS   1) CLENILSON FRAGA DA

SILVA; 2) DÁRIO ALVES PAIVA NETO; 3) FABIANA NARIKAWA

ASSUNÇÃO; 4) GERALDO MAGELA NASCIMENTO; 5) LARISSA

CARNEIRO DE OLIVEIRA; 6) LEANDRO RODRIGUES

DOMINGUES   e   7) ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA

DA MATERIALIDADE DELITIVA DOS CRIMES
 DE PECULATO CONTINUADO

A  materialidade  dos  crimes  de  peculato  em  continuidade

delitiva  (artigo  312,  caput,  do  Código  Penal),  descrito  na  denúncia,

resultou comprovada, por meio do Procedimento Investigatório Criminal –

PIC nº 002/2017, cuja cópia integral encontra-se digitalizada na mídia de

fl. 41, e os documentos relevantes impressos, como se vê às fls. 43/436,

dos quais destaco os seguintes: borderôs preenchidos à mão de fls. 49/52,

sendo  dois  acompanhados  de  comprovante  de  depósito  bancário  (fls.

49/50); termo de entrega de fl.  55, constando a disponibilização de 295
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(duzentos  e  noventa  e  cinco)  talões  de  ingressos  diversos  do  Parque

Mutirama;  recibo  da  LL Gráfica  (fl.  56);  termo  de  entrega  de  fl.  72,

dispondo sobre dois processos de licitação nºs 64916327 (fls. 73/117) e

65672723 (fls. 118/151), ambos com licitações dispensadas em favor da

empresa  LL  Gráfica  e  Editora  Ltda.,  sendo  o  primeiro  referente  ao

processo de aquisição de 35.000 pulseiras e o segundo à aquisição de 4000

blocos, para bilheteria do Parque Mutirama; anexo ao termo de declarações

de NAIARA ALVES LEITE BATISTA (fls.  168/171) os e-mails de fls.

172/205;  certidão  de  fl.  212,  referente  à entrega  de  documentos  pela

Gráfica e Editora Sete e pela Gráfica Clone, como se vê às fls. 213/239;

Parecer  Técnico  019/040/011/6377/07JUN2017/CI,  referente  a  prints de

conversas  de  WhatsApp  de  fls.  328/333;  borderôs  e  comprovantes  de

depósito de fls. 387/392; Estudo Sobre Arrecadação – Parque Mutirama e

Zoológico  (fls.  416/435),  elaborado  pela  SUPLAN,  concluindo  que  o

padrão da arrecadação médio diário muda em função da gestão; recibos de

entidades  beneficiadas  com  alimentos  provenientes  do  evento  “Dia  da

Alegria”,  realizado  no  dia  12/10/2016,  no  Zoológico  de  Goiânia  (fls.

628/668) e Laudo de Exame de Perícia Criminal – Documentoscópico nº

358/2017 (fls. 863/870).

A existência material dos delitos encontra-se comprovada ainda

por meio dos documentos contidos na mídia digital de fl. 41, precisamente

no arquivo denominado PRINCIPAL, composto dos volumes 1 ao 6 do

PIC nº  02/2017,  a  saber:  extrato  das  contas  individuais  (fl.  16  vol.  1);
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borderôs do Parque Mutirama de junho/2015 a dezembro/2016 (fls. 40/60

vol.  1);  borderôs  do  Parque  Zoológico  de  Goiânia  de  junho/2015  a

dezembro/2016 (fls. 61/83 vol. 1); Sistema de Controle de Tesouraria da

AGETUL referente aos quatro primeiros meses do ano de 2017 (fls. 89/105

vol. 1); extrato das contas individuais de abril/2017 (fl. 120/122 vol. 1);

borderôs de maio/2017 (fls. 565/573 vol. 3); extrato das contas individuais

de maio e junho/2017 (fl. 575/578 vol. 3); ofício da AGETUL e cópia dos

borderôs do final de maio ao início de junho/2017 (fls.  746/751 vol.4);

documentos da Secretaria Municipal de Finanças com as receitas do parque

dos anos de 2007 a 2016 (fls. 840/914 vol. 5); ofício da AGETUL e cópia

dos  comprovantes  de  receita  de  junho/2017  dos  Parques  (fls.  918/924

vol.5);  ofício  da  AGETUL  e  cópia  dos  comprovantes  de  receita  de

julho/2017 dos Parques (fls. 935/950 vol.5); extrato das contas individuais

de julho/2015 a julho/2017 (fl. 951/1011 vol. 5).

De igual  forma,  a  materialidade  dos  crimes de  peculato  em

estudo  se  encontra  comprovada,  por  meio  das  mídias  referentes  às

interceptações telefônicas de fls.  67/68 e 209/210  (autos de protocolo nº

201700252377),  bem  assim,  pelo  resultado  das  medidas  cautelares  de

quebra  de  sigilo  bancário  e  fiscal  dos  acusados  (protocolo  nº

201701334938).

DA AUTORIA DELITIVA DOS CRIMES

 DE PECULATO CONTINUADO
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Descreveu  a  denúncia  que,  nas  mesmas  circunstâncias  de

tempo  e  lugar,  por  diversas  vezes,  em  continuidade  delitiva,

1)CLENILSON FRAGA DA SILVA; 2) DÁRIO ALVES PAIVA NETO;

3)  FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO;  4)  GERALDO  MAGELA

NASCIMENTO;  5)  LARISSA  CARNEIRO  DE  OLIVEIRA;

6)LEANDRO RODRIGUES DOMINGUES e 7) TÂNIA CAMILA DE

JESUS NASCIMENTO DE SOUSA desviaram dinheiro público de que

tinham a posse em razão do cargo, em proveito próprio e alheio (a saber,

em  proveito  de  ZANDER  FÁBIO  ALVES  DA  COSTA),  mediante

falsificação de documentos públicos (ingressos) e inserção de declaração

falsa em documentos públicos (borderôs de prestação de contas), com o

fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Na  fase  judicial,  vejo  que  referidos  acusados  negaram  a

imputação feita, no entanto, verifico que as provas produzidas,  reunidas

neste feito, comprovam, induvidosamente, que CLENILSON FRAGA DA

SILVA, DÁRIO  ALVES  PAIVA  NETO,  FABIANA  NARIKAWA

ASSUNÇÃO, GERALDO  MAGELA  NASCIMENTO, LARISSA

CARNEIRO  DE  OLIVEIRA  e LEANDRO  RODRIGUES

DOMINGUES  perpetraram  os  inúmeros  peculatos  que  lhe  foram

imputados  em  benefício  próprio  e  de  ZANDER  FÁBIO  ALVES  DA

COSTA.

De modo diverso, noto que a ausência de provas seguras para a

responsabilização  criminal  de  TÂNIA  CAMILA  DE  JESUS
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NASCIMENTO DE SOUSA pela prática dos supracitados ilícitos penais.

Conforme a prova produzida, no período compreendido entre

maio de 2014 a abril de 2017, o grupo criminoso em epígrafe atuou no

âmbito  da  AGETUL,  com  a  finalidade  precípua  de  desviar  dinheiro

público, proveniente da arrecadação das bilheterias dos parques Mutirama

e  Zoológico  de  Goiânia,  auferida  com  a  venda  de  ingressos

duplicados/falsificados  e,  consequente,  falsificação  dos  borderôs  de

prestação de contas.

Os  sucessivos  desvios  de  dinheiro  público,  assim  como  o

envolvimento  de  todos  os  acusados,  segundo  se  infere,  resultou

devidamente  comprovado,  consoante  exaustiva  explanação  contida  no

tópico anterior desta sentença, atinente ao crime de organização criminosa,

cuja  leitura  se  faz  imprescindível  para  a  exata  compreensão  da

dimensão do esquema criminoso.

Dessarte, a fim de evitar a repetição de todos os depoimentos e

provas  coletados  durante  as  investigações  e  da  instrução  processual,

comprobatórios da atuação do grupo criminoso e dos sucessivos desvios,

até por acreditar desnecessário, remeto à leitura do tópico: DA AUTORIA

DELITIVA  - NO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Em resumo, pelo que restou apurado, os desvios tiveram início,

no  ano  de  2014,  com  GERALDO MAGELA,  o  qual  contava  com o
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auxílio dos funcionários das bilheterias e das catracas. MAGELA utilizava

ingressos  duplicados/falsificados,  impressos  pela  LL Gráfica,  o  que  foi

confirmado  pelo  informante  REVALINO  PEREIRA  DA  SILVA,

funcionário  da  aludida  gráfica  e  responsável  pelo  atendimento  de

GERALDO MAGELA. (depoimento judicial do informante REVALINO

PEREIRA DA SILVA,  transcrito  à  fl.  1.330/1.331  e  gravado  em mídia

digital à fl. 1.372).

GERALDO MAGELA,  ainda,  falsificava  os  borderôs  de

prestação  de  contas  e  atraiu  para  o  esquema  as  servidoras  FABIANA

NARIKAWA ASSUNÇÃO  e  LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA,

as  quais  confessaram  extrajudicialmente,  não  apenas  a  participação  no

estratagema,  como  a  prática  de  sistemáticos  desvios,  em benefício  dos

próprios integrantes do grupo e de ZANDER, vereador que influenciou na

nomeação de DÁRIO para a AGETUL, com finalidade eleitoreira.

O  acusado DÁRIO,  conforme  comprovado,  assumiu  a

presidência da AGETUL, em maio de 2016, e, a partir desse momento,

passou  a  dividir  com  GERALDO  MAGELA e  com  ZANDER,  a

liderança da organização criminosa, bem assim, os valores obtidos com a

arrecadação das bilheterias,  do que se infere configurados os sucessivos

crimes de peculato perpetrados pelo bando em prejuízo da Administração

Pública.

A  divisão  dos  valores  desviados,  aliás,  era  motivo  para
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constantes  brigas entre  DÁRIO,  ZANDER e DAVI,  os  quais  exerciam

pressão  sobre  GERALDO MAGELA,  que,  inclusive  temia  que  os

reflexos  dessas  discussões  lhe  afetassem,  conforme  foi  relatado  por

LARISSA. (interrogatório  extrajudicial  da  acusada  LARISSA

CARNEIRO DE OLIVEIRA, transcrito às fls. 308/320).

Os  acusados CLENILSON  e  LEANDRO  atuavam  como

operadores das catracas e das bilheterias, ou seja, eram peças importantes

no supracitado esquema criminoso. 

Nesse enquadramento, da análise detida do presente conjunto

probatório  (ver  fundamentação  no  tópico  anterior),  concluo  que

GERALDO  MAGELA  NASCIMENTO,  DÁRIO  ALVES  PAIVA

NETO, CLENILSON FRAGA DA SILVA, LEANDRO RODRIGUES

DOMINGUES,  LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA e FABIANA

NARIKAWA ASSUNÇÃO,  dolosamente,  por  diversas  vezes,  em razão

dos cargos exercidos,  desviaram e se apoderaram dos valores desviados

dos cofres da AGETUL, provenientes da arrecadação das bilheterias dos

parques  Mutirama  e  Zoológico  de  Goiânia,  em benefício  próprio  e  de

terceiro, no caso, de ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA.

O  sujeito  passivo,  no  caso,  é  a  Administração  Pública,

especificamente o Município de Goiânia, por meio da Agência Municipal

de Turismo, Eventos e Lazer  (AGETUL), responsável pela administração

dos parques vitimados.
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Conforme  o  Estudo  Sobre  Arrecadação  elaborado  pela

SUPLAN (fls.  416/435), o  valor  mínimo estimado do desfalque  foi  de

R$2.181.458,10 (dois milhões,  cento e oitenta e um mil, quatrocentos e

cinquenta e oito reais e dez centavos).

A  configuração  do  crime  de  peculato  não  exige

necessariamente a presença de dois ou mais agentes como sujeitos ativos.

No  caso  concreto,  entretanto,  verifico  que  vários  agentes  contribuíram,

com  nítida  divisão  de  tarefas,  para  a  concretização  dos  desvios  e

apropriação  dos  valores  públicos  referidos,  tudo  sob  a  liderança  de

GERALDO MAGELA, DÁRIO e ZANDER.

Nesse toar, verifico que a prova jurisdicionalizada, corroborada

pelo resultado das interceptações telefônicas, bem como pela farta prova

testemunhal e documental carreada para o bojo dos presentes aos autos,

autoriza seguramente a edição de um decreto condenatório em desfavor de

1)  GERALDO MAGELA NASCIMENTO,  2) DÁRIO ALVES PAIVA

NETO, 3)CLENILSON  FRAGA  DA  SILVA, 4)  LEANDRO

RODRIGUES  DOMINGUES,  5) LARISSA CARNEIRO  DE

OLIVEIRA,  6)FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO e 7)  ZANDER

FÁBIO  ALVES  DA COSTA pela  prática  dos  delitos  de  peculato  em

continuidade  delitiva,  RECHAÇO os  pleitos  absolutórios  formulados

pelas  defesas  técnicas,  com  fundamento  na  insuficiência  de  provas

para condenação.
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DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA 

EM RELAÇÃO AO DELITO DE PECULATO PRATICADO POR

FUNCIONÁRIO PÚBLICO COMISSIONADO OU COM FUNÇÃO

DE DIREÇÃO   – ART. 327, § 2º, D  O CÓDIGO PENAL

Dispõe o artigo 327, e seus parágrafos, do Código Penal:

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.

§  2º  -  A pena  será  aumentada  da  terça  parte  quando  os
autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes
de  cargos  em  comissão  ou  de  função  de  direção  ou
assessoramento de órgão da administração direta, sociedade
de economia mista, empresa pública ou fundação instituída
pelo poder público.

No que pertine à causa de aumento prevista no § 2º, artigo 327,

do Código Penal, inicialmente, destaco que os acusados eram servidores

públicos, e que alguns ocupavam cargo em comissão e outros, função de

direção, na autarquia municipal em referência. Passo a especificar os réus

que se enquadram na referida causa de aumento de pena.

Conforme se verifica do documento carreado aos autos à fl. 12,

vol. 1, do PIC nº 02/2017 (CD de fl. 41 dos autos), referente à relação dos
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servidores  comissionados  e  efetivos  com  função  de  confiança  na

AGETUL, GERALDO MAGELA NASCIMENTO, ocupou, por último,

o cargo comissionado de Diretor Administrativo e Financeiro da AGETUL,

ou seja, cargo de direção, assim como  DÁRIO ALVES PAIVA NETO,

ocupou cargo de Presidente da AGETUL de maio a dezembro de 2016.

FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO ocupava cargo em comissão, fato

evidenciado no documento de fl. 19, vol. 1, do PIC nº 2/2017. LARISSA

CARNEIRO DE OLIVEIRA é servidora municipal efetiva, apesar de ter

sido nomeada para cargo de direção em 17/01/2017 (fls. 13/14 vol. 1, PIC

nº 02/2017), período em que foi comprovado apenas os desvios dos dias 08

e  09  de  abril  de  2017,  a  respeito  dos  quais  não  há  prova  de  sua

participação.

Nesse contexto, considerando que tal circunstância foi relatada

ao longo da peça acusatória - por força da emendatio libelli (artigo 383 do

CPP), reconheço, em relação a GERALDO MAGELA NASCIMENTO,

DÁRIO ALVES PAIVA NETO e FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO

(somente em relação a estes), a causa de aumento de pena prevista no §2º,

artigo 327, do Código Penal, cujo percentual de aumento é 1/3 (um terço).

DA CONTINUIDADE DELITIVA 

NOS CRIMES DE PECULATO

Da análise dos autos, verifico que a possibilidade de aplicação

da regra do crime continuado, previsto no artigo 71 do Código Penal, aos
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crimes de peculato,  visto que são crimes da mesma espécie (peculato),

unidos pela semelhança de determinadas circunstâncias,  quais sejam, as

mesmas condições de tempo (de maio de 2014 a abril de 2017), lugar (na

AGETUL) e modo de execução (desvios de valores públicos arrecadados

nas  bilheterias  do  Mutirama  e  do  Zoológico  de  Goiânia,  mediante  a

falsificação dos ingressos e da prestação de contas – borderôs falsificados).

Assim,  entendo  presente  o  suporte  fático  que  justifica  a

incidência do disposto no artigo 71 do Código Penal Brasileiro, que assim

prevê que:

“Art. 71 – Quando o agente, mediante mais de uma ação ou
omissão,  pratica  dois  ou  mais  crimes  da  mesma  espécie  e,
pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes,  devem  os  subsequentes  ser  havidos  como
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada,
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.”

Conforme  entendimento  pacificado  na  doutrina  e  na

jurisprudência,  o  aumento  referente  ao  crime  continuado  deve  ocorrer,

observando-se o número de crimes praticados. Veja:

"Para o aumento da pena pela continuidade delitiva, previsto
no art.  71 do CP,  a jurisprudência consagrou o critério da
quantidade  de  infrações.  Aplica-se  o  aumento  de  1/6  pela
prática  de  2  infrações;  1/5,  para  3  infrações; 1/4,  para  4
infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3,
para 7 ou mais infrações." (TJGO – 2ª Cam. Crim. – Des. Rel.
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Edson Miguel da Silva Jr. - Processo 200894989650 - DJ 1516
de 02/04/2014) (destaque não original).

In casu, consigno que, apesar de não ser possível quantificar as

vezes que os desvios ocorreram, resultou devidamente comprovado que os

locupletamentos ilícitos foram perpetrados, ao menos, sete vezes, de forma

a ensejar a aplicação do percentual  máximo de aumento, que é  2/3 (dois

terços), pela continuidade delitiva.

Considerando que os sucessivos crimes de peculato – são de

idêntica gravidade e foram praticados num mesmo contexto fático e de

modo  similar, entendo  desnecessária  a  análise  das  circunstâncias

judiciais do artigo 59 do Código Penal para cada uma das condutas, de

forma que a pena será dosada uma vez só para ambos os delitos.

DO CONCURSO MATERIAL (CRIME DE ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA E OS CRIMES DE PECULATO)

Considerando  que  os  acusados  com  mais  de  uma  ação

praticaram  os  delitos  de  organização  criminosa  e  peculato,  mediante

desígnios autônomos, o que gerou uma multiplicidade de condutas, será

aplicada a regra do  concurso material  de crimes, a teor do disposto no

artigo  69  do  Código  Penal,  somando-se  as  penas  em  hajam  os  réus

incorrido:

“Art. 69. Quando o agente, mediante, mais de uma ação ou
omissão,  pratica  dois  ou  mais  crimes,  idênticos  ou  não,
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aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade
em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de
penas de reclusão e de detenção executa-se primeiro aquela.”

Esse  é  o  entendimento  dos  Tribunais  pátrios,  inclusive  da

Corte Goiana, com o qual comungo: 

“(…) Tendo o agente, mediante mais de uma ação, praticado
variados delitos (organização criminosa armada e receptação
qualificada),  atuando  em  claros  desígnios  autônomos  que
gerou  multiplicidade  de  condutas,  resta  configurado  o
concurso  material  previsto  no artigo  69 do Código Penal”.
(TJGO,  APELAÇÃO  CRIMINAL  37079-20.2018.8.09.0175,
Rel.  DES.  JOÃO  WALDECK  FÉLIX  DE  SOUSA,  2ª
CÂMARA CRIMINAL, julgado em 04/04/2019, DJe 2730 de
22/04/2019).

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA/POSSÍVEL

REINCIDÊNCIA DE ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA 

Convém  salientar  que  os  corréus FABIANA NARIKAWA

ASSUNÇÃO,  LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA  e LEANDRO

RODRIGUES DOMINGUES  confessaram,  embora  extrajudicialmente,

as imputações feitas, incidirá em proveito destes a atenuante do artigo 65,

inciso III,  alínea “d” do Código Penal,  relativa à  confissão espontânea

(Súmula 545 do STJ).

Convém  salientar,  ainda,  que,  apesar  de  a  certidão  de

antecedentes criminais de fls. 1.911/1.912 apontar o trânsito em julgado em

30/03/2015 da  condenação  de  ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA
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pelos crimes de peculato e associação criminosa nos autos da ação penal nº

200602080287, localizei decisão posterior (segue anexa), mostrando que o

STJ  determinou  o  afastamento  da  referida  certificação  e  consequente

recebimento  do  recurso  interposto.  Ou  seja,  ainda  não  há  trânsito  em

julgado da referida condenação. 

A  outra  condenação  de  ZANDER também  por  peculato,

referente  aos  autos  nº  200700923882,  pelo  que  se  infere  da  mesma

certidão, foi atingida pela prescrição e, portanto, perdeu seus efeitos, do

que se infere que ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA é tecnicamente

primário e não reincidente.

DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO

IMPUTADOS A ACUSADA   TÂNIA CAMILA DE JESUS

NASCIMENTO DE SOUSA

No  que  se  refere  a  TÂNIA  CAMILA  DE  JESUS

NASCIMENTO DE SOUSA denunciada pela suposta prática dos crimes

de organização criminosa (artigo 2º, da Lei nº 12.850/13, com incidência

da causa de aumento do § 4º, II) e peculato (artigo 312, caput, do Código

Penal, em continuidade delitiva, por diversas vezes), observo que a prova

jurisdicionalizada  não  se  afigura  suficientemente  segura  para  a  sua

responsabilização criminal pela prática dos delitos em análise.

A acusada TÂNIA CAMILA DE JESUS NASCIMENTO DE
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SOUSA, em síntese, segundo a inaugural, teria auxiliado LEANDRO no

episódio da quebra de caixa dos dias 07 e 08 de abril,  ocasião em que

houve  o  desvio  de  R$  7.000,00  (sete  mil  reais),  e,  ainda,  teria  sido

expressamente mencionada em conversa interceptada entre FABIANA e a

interlocutora identificada como Ângela, como tendo sido afastada do caixa,

local onde “roubava”.

Entretanto, da análise detida dos autos, observo que, nas duas

oportunidades  em  que  foi  interrogada,  TÂNIA  CAMILA negou  as

imputações  feitas  (interrogatório  extrajudicial  de  fls.  1.604/1.605 e,

judicial, gravado em mídia à fl. 1.610).

Nas  referidas  ocasiões,  TÂNIA  CAMILA afirmou  que

trabalhou no caixa do Parque Mutirama, a partir de janeiro de 2017, porém

anotava  a  quantidade  de  ingressos  e  o  valor  das  vendas  e,  ao  final,

repassava, tanto o dinheiro como os borderôs de prestação de contas para

LARISSA.

Afirmou, ainda, que LARISSA não mencionou nada quanto ao

furo de caixa dos dias 08 e 09 de abril de 2017 e que somente soube do

rombo de R$7.000,00 no caixa, posteriormente.

A esse respeito, denoto que  LEANDRO,  ao ser interrogado,

nada  disse  -  em nenhuma das fases -  a  respeito  da  imputação feita  a

TÂNIA CAMILA DE JESUS NASCIMENTO DE SOUSA. A seu turno,
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FABIANA, na fase judicial, questionada o porquê de ela e Ângela (ID da

chamada  1544611)  terem  se  referido  a  TÂNIA como  “ladrãozinha”,

afirmou  que,  apesar  de  ouvir  conversas,  nunca  viu  TÂNIA CAMILA

retirando dinheiro do caixa.

Atente:  “(...) que eram só conversas de que TÂNIA roubava

dinheiro  do  caixa;  que  nunca  viu  TÂNIA retirando  dinheiro;  que  não

confirma  que  ela  roubava”.  (interrogatório  judicial  de  FABIANA

NARIKAWA ASSUNÇÃO às fls. 1.596/1.597 e gravado em mídia às fls.

1.610). 

Desta forma, não havendo provas indenes de dúvida, deverá a

acusada TÂNIA CAMILA DE JESUS NASCIMENTO DE SOUSA ser

absolvida  das imputações que lhe  foram feitas,  referentes  à  prática  dos

crimes de organização criminosa e peculato,  com fundamento no artigo

386,  inciso  VII,  do  Código de  Processo  Penal. DEFIRO o pedido  da

defesa técnica, portanto. 

3 – DO DISPOSITIVO

ANTE  TODO  O  EXPOSTO,  não  militando  em  favor  dos

acusados  nenhuma  causa  de  exclusão  da  tipicidade,  da  ilicitude  ou  da

culpabilidade  que  possam  socorrê-los,  JULGO  PARCIALMENTE

PROCEDENTE a pretensão punitiva constante da denúncia para o fim de

CONDENAR 1)  CLENILSON  FRAGA  DA  SILVA;  2)LARISSA
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CARNEIRO  DE  OLIVEIRA e 3)LEANDRO  RODRIGUES

DOMINGUES como incursos nas sanções do artigo 2º, §4º, II, da Lei nº

12.850/13 e artigo 312,  caput, do Código Penal, c/c os artigos 69 e 71,

ambos do mesmo codex; 4) FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO como

incursa nas sanções do artigo 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/13 e artigo 312

c/c o artigo 327, §2º, do Código Penal, c/c os artigos 69 e 71, ambos do

mesmo  codex;  5)  DÁRIO  ALVES  PAIVA NETO  e 6)  GERALDO

MAGELA NASCIMENTO como incursos nas sanções do artigo 2º, § 3º e

§4º, II, da Lei nº 12.850/13 e artigo 312 c/c o artigo 327, §2º, do Código

Penal,  c/c  os  artigos  69  e  71,  ambos  do  mesmo  Diploma  Penal;

7)ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA como incursos nas sanções do

artigo 2º, § 3º e §4º, II, da Lei nº 12.850/13 e artigo 312, caput, do Código

Penal, c/c os artigos 69 e 71, ambos do mesmo codex; 8) DAVI PEREIRA

DA COSTA e 9) DEOCLÉCIO PEREIRA DA COSTA, como incursos

nas  sanções  do  artigo  2º,  §4º,  II,  da  Lei  nº  12.850/13,  e  ABSOLVER

10)TÂNIA  CAMILA  DE  JESUS  NASCIMENTO  DE  SOUSA das

imputações feitas,  fundamento no artigo 386,  inciso  VII,  do Código de

Processo Penal.

Com  fundamento  no  princípio  da  individualização  da  pena,

conforme bem preceitua a nossa Constituição, em seu artigo 5º,  incisos

XLV e XLVI, e atenta às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal,

passo à dosagem da pena:

QUANTO AO ACUSADO     CLENILSON FRAGA DA SILVA
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DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

No  pertinente  à  culpabilidade,  não  vislumbro  maior

censurabilidade  no  comportamento  do  agente  ou  reprovabilidade  na

conduta praticada do que já considerado pelo legislador ao definir o ilícito

penal,  permanecendo neutra aludida circunstância judicial.  Conforme se

infere  da  certidão  de  antecedentes  criminais de  fls.  1.889/1.890,  o

acusado é primário.  Possui boa  conduta social,  segundo as testemunhas

inquiridas neste feito (fls.  1345/1346).  Não há elementos nos autos que

possibilitem a  análise  de  sua  personalidade, motivo pelo  qual  referida

circunstância  judicial  não  influenciará  na  dosimetria  da  pena-base.  Os

motivos e as  circunstâncias do crime são inerentes à infração penal em

apreço. As consequências do crime são desfavoráveis ao sentenciado, pois

a  organização  criminosa  causou  elevado  prejuízo  aos  cofres  públicos,

superior a dois milhões de reais, vetor que transborda os limites do tipo

penal.  O  comportamento da vítima (paz pública) não contribuiu para a

prática da conduta delitiva e, por isso, não importará modificação da pena.

Assim,  atenta  às  circunstâncias  judiciais  acima  analisadas

(consequências desfavoráveis – 07 meses de acréscimo4), para reprovação

4 Correspondente a 1/8 sobre o intervalo de pena em abstrato, que, no caso, é 05 (cinco) anos. A respeito do
tema, cito julgado do STJ: “(…) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a
reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada
circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que
busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no
exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades
do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu (...)”. (STJ. RHC 117.678/AP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)
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e prevenção do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja,

em  03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão. Não há agravantes ou

atenuantes a serem observadas.

Considerando a  existência  da  causa  de  aumento  prevista  no

§4º, do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013 (ver tópico referente à majorante

na  organização  criminosa),  elevo  a  sanção  penal  em  1/6  (um  sexto),

tornando-a definitiva, para este crime, em 04 (QUATRO) ANOS, 02

(DOIS) MESES e 05 (CINCO) DIAS de reclusão, à míngua de outras

causas que possam alterá-la.

DA  PENA  DE  MULTA:  Considerando  as  circunstâncias

judiciais  analisadas,  bem  como  observados  os  princípios  da

proporcionalidade e razoabilidade, e,  ainda, todas as etapas do processo

dosimétrico, bem como a situação financeira do sentenciado (funcionário

público municipal),  fixo a pena de MULTA em 11 (onze) dias-multa,  a

qual  majoro  em  1/6  (um  sexto),  devido  a  causa  de  aumento

supraespecificada, tornando-a definitiva em 12 (DOZE) DIAS-MULTA,

no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo,  vigente à

época do fato, em face da ausência de outras causas que possam modificá-

la.

QUANTO AO ACUSADO     CLENILSON FRAGA DA SILVA

 DO CRIME DE PECULATO
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No  que  se  refere  à  culpabilidade,  não  vislumbro  maior

censurabilidade  no  comportamento  do  agente  ou  reprovabilidade  na

conduta praticada do que já considerado pelo legislador ao definir o ilícito

penal,  permanecendo neutra aludida circunstância judicial.  Conforme se

infere  da  certidão  de  antecedentes  criminais de  fls.  1.889/1.890,  o

acusado é primário.  Possui boa  conduta social,  segundo as testemunhas

inquiridas neste feito (fls.  1345/1346).  Não há elementos nos autos que

possibilitem a  análise  de  sua  personalidade, motivo pelo  qual  referida

circunstância  judicial  não  influenciará  na  dosimetria  da  pena-base.  Os

motivos e as circunstâncias do(s) crime(s) são inerentes ao tipo penal em

apreço. As  consequências  do(s)  crime(s) são  desfavoráveis  ao

sentenciado, porque redundaram no endividamento dos parques, tanto que,

a título de exemplo, ficaram, por mais de seis meses, sem pagar a conta de

energia  elétrica. O  comportamento  da vítima (Administração  Pública)

não contribuiu para a prática da conduta delitiva e, por isso, não importará

modificação da pena.

Desse modo, atenta às circunstâncias judiciais acima analisadas

(consequências  desfavoráveis  –  1  ano  e  3  meses  de  acréscimo5),  para

reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal,

5 Correspondente a 1/8 sobre o intervalo de pena em abstrato, que, no caso, é 10 (dez) anos. A respeito do tema,
cito julgado do STJ: “(…) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer
como  critério  ideal  para  individualização  da  reprimenda  base  o  aumento  na  fração  de  1/8  por  cada
circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que
busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no
exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades
do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu (...)”. (STJ. RHC 117.678/AP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)
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qual  seja,  em  03  (três)  anos  e  03  (três)  meses  de  reclusão.  Não  há

agravantes ou atenuantes a serem observadas. Em consequência,  torno a

sanção penal definitiva,  para este crime,  em 03 (TRÊS)  ANOS E 03

(TRÊS)  MESES DE RECLUSÃO,  à  míngua  de  outras  causas  que

possam alterá-la.

DA  PENA  DE  MULTA:  Considerando  as  circunstâncias

judiciais  analisadas,  bem  como  observados  os  princípios  da

proporcionalidade e razoabilidade, e,  ainda, todas as etapas do processo

dosimétrico, bem como a situação financeira do sentenciado (funcionário

público  municipal),  fixo  a  pena  de MULTA  em  11  (ONZE)  DIAS-

MULTA,  no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo,

vigente à época do fato,  a qual torno definitiva, em face da ausência de

outras causas que possam modificá-la.

DO CRIME CONTINUADO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE

PECULATO -   CLENILSON FRAGA DA SILVA

Tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada pelo

crime de  peculato  foi  de  03  (três)  anos  e  03  (três)  meses  de  reclusão,

incidindo o percentual  de 2/3 (dois  terços),  em virtude da  continuidade

delitiva,  conforme  fundamentado  no  item  DA  CONTINUIDADE

DELITIVA NOS CRIMES DE PECULATO,  TOTALIZARÁ a pena

05(CINCO) ANOS e 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO.
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Em paralelismo com a pena privativa de liberdade, a pena

de  multa  de  11  dias-multa,  com  o  acréscimo  de  2/3  (dois  terços),

decorrente da continuidade delitiva, totalizará 18 (DEZOITO) DIAS-

MULTA, no unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao

tempo do fato.

DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS DE

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO 

   CLENILSON FRAGA DA SILVA

Considerando que os delitos (organização criminosa e peculato

em  continuidade  delitiva)  perpetrados  por CLENILSON  FRAGA DA

SILVA são de  espécies  distintas  e  foram cometidos  mediante  desígnios

autônomos,  segundo  a  regra  insculpida  no  artigo  69  do  Código  Penal,

aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja

incorrido.

Ante o exposto, fazendo a somatória das penas de 04 (QUA-

TRO) anos, 02 (DOIS) meses e 05 (CINCO) dias pelo delito de organiza-

ção criminosa e 05 (CINCO) anos e 05 (CINCO) meses pelos delitos de

peculato, totalizo a sanção corpórea imposta ao sentenciado   CLENIL-

SON FRAGA DA SILVA EM 09 (NOVE) ANOS, 07 (SETE) MESES E

10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO,   ALÉM DE 30 (12+18) (TRINTA)

DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL, A QUAL TORNO DE-



309

Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e

de Lavagem de Capitais

FINITIVA À MÍNGUA DE OUTRAS CAUSAS QUE POSSAM AL-

TERÁ-LA.

QUANTO À ACUSADA   LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

No  que  se  refere  à  culpabilidade,  não  vislumbro  maior

censurabilidade no comportamento da sentenciada ou reprovabilidade na

conduta praticada do que já considerado pelo legislador ao definir o ilícito

penal,  permanecendo neutra aludida circunstância judicial.  Conforme se

infere da certidão de antecedentes criminais de fls. 1.905/1.906, acusada é

primária.  Possui boa  conduta social,  segundo as testemunhas inquiridas

neste feito (fls. 1337 e 1340). Não há elementos nos autos que possibilitem

a análise de sua  personalidade, motivo pelo qual referida circunstância

judicial  não  influenciará  na  dosimetria  da  pena-base.  Os motivos e as

circunstâncias  do crime são inerentes  à  infração penal  em apreço. As

consequências  do  crime são  desfavoráveis  à  sentenciada,  pois  a

organização  criminosa  causou  elevado  prejuízo  aos  cofres  públicos,

superior a dois milhões de reais, vetor que transborda os limites do tipo

penal.  O  comportamento da vítima (paz pública) não contribuiu para a

prática da conduta delitiva e, por isso, não importará modificação da pena.

Assim,  atenta  às  circunstâncias  judiciais  acima  analisadas

(consequências desfavoráveis – 07 meses de acréscimo6), para reprovação

6 Correspondente a 1/8 sobre o intervalo de pena em abstrato, que, no caso, é 05 (cinco) anos. A respeito do
tema, cito julgado do STJ: “(…) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a
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e prevenção do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja,

em 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão. Reconheço a atenuante da

confissão  espontânea  e,  em consequência,  reduzo  a  pena  em 07  (sete)

meses,  perfazendo  o  seu  quantum 03  (três)  anos  de  reclusão.  Não  há

agravantes a serem observadas.

Considerando a  existência  da  causa  de  aumento  prevista  no

§4º, do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013 (ver tópico referente à majorante

na  organização  criminosa),  elevo  a  sanção  penal  em  1/6  (um  sexto),

tornando-a  definitiva,  para  este  crime,  em  03 (TRÊS) ANOS  e

06(SEIS) MESES de reclusão, à míngua de outras causas que possam

alterá-la.

DA  PENA  DE  MULTA:  Considerando  as  circunstâncias

judiciais  analisadas,  bem  como  observados  os  princípios  da

proporcionalidade e razoabilidade, e,  ainda, todas as etapas do processo

dosimétrico, bem como a situação financeira da sentenciada (funcionária

pública municipal),  fixo a pena de MULTA em 11 (onze) dias-multa,  a

qual reduzo devido à confissão espontânea da ré, em 01 (um) dia-multa, e

majoro em 1/6 (um sexto), em virtude da causa de aumento de pena acima

especificada,  tornando-a definitiva em 12 (DOZE) DIAS-MULTA,  no

reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada
circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que
busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no
exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades
do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu (...)”. (STJ. RHC 117.678/AP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)
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valor  unitário  de  1/30  (um  trigésimo)  do  salário-mínimo,  vigente  à

época do fato, em face da ausência de outras causas que possam modificá-

la.

QUANTO À ACUSADA     LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA

DO DELITO DE PECULATO

No  referente  à  culpabilidade, não  vislumbro  maior

censurabilidade  no  comportamento  da  agente  ou  reprovabilidade  na

conduta praticada do que já considerado pelo legislador ao definir o ilícito

penal,  permanecendo neutra aludida circunstância judicial.  Conforme se

infere da certidão de antecedentes criminais de fls. 1.905/1.906, a acusada

é primária. Possui boa conduta social, segundo as testemunhas inquiridas

neste feito (fls. 1337 e 1340). Não há elementos nos autos que possibilitem

a análise de sua  personalidade, motivo pelo qual referida circunstância

judicial  não  influenciará  na  dosimetria  da  pena-base.  Os motivos e  as

circunstâncias do(s) crime(s) são inerentes ao tipo penal em apreço. As

consequências  do(s)  crime(s) são  desfavoráveis  à  sentenciada,  porque

redundaram  no  endividamento  dos  parques  que,  a  título  de  exemplo,

ficaram, por mais de seis meses, sem pagar a conta de energia elétrica. O

comportamento da vítima (Administração Pública) não contribuiu para a

prática da conduta delitiva e, por isso, não importará modificação da pena.

Assim,  atenta  às  circunstâncias  judiciais  acima  analisadas
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(consequências  desfavoráveis  –  1  ano  e  3  meses  de  acréscimo7),  para

reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal,

qual seja, em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão. Reconheço a

atenuante da confissão espontânea e, em consequência, diminuo a pena em

1 (um) ano e 3 (três) meses, perfazendo o seu quantum 02 (dois) anos de

reclusão.  Não há agravantes a serem observadas, razão pela qual torno a

pena  definitiva  em  02 (DOIS)  ANOS DE RECLUSÃO EM

DEFINITIVA, ante a ausência de outras causas que possam alterá-la.

DA  PENA  DE  MULTA:  Considerando  as  circunstâncias

judiciais  analisadas,  bem  como  observados  os  princípios  da

proporcionalidade e razoabilidade, e,  ainda, todas as etapas do processo

dosimétrico,  bem  como  a  situação  financeira  da acusada  (funcionária

pública municipal), fixo a pena de MULTA em 10 (DEZ) DIAS-MULTA  ,

A   qual torno definitiva, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do

salário-mínimo,  vigente à época do fato,  em face da ausência de outras

causas que possam modificá-la.

DO CRIME CONTINUADO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE

PECULATO -     LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA

7 Correspondente a 1/8 sobre o intervalo de pena em abstrato, que, no caso, é 10 (dez) anos. A respeito do tema,
cito julgado do STJ: “(…) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer
como  critério  ideal  para  individualização  da  reprimenda  base  o  aumento  na  fração  de  1/8  por  cada
circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que
busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no
exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades
do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu (...)”. (STJ. RHC 117.678/AP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)
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Tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada pelo

crime de peculato foi de 02 (dois) anos de reclusão, incidindo o percentual

de  2/3  (dois  terços),  decorrente  do  crime  continuado,  conforme

fundamentado  no  item  DA  CONTINUIDADE  DELITIVA  NOS

CRIMES DE PECULATO  , a pena   TOTALI  ZARÁ a pena 03 (TRÊS)

ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Em paralelismo com a pena privativa de liberdade, a pena

de  multa  de  10  dias-multa,  com  o  acréscimo  de  2/3  (dois  terços),

decorrente  da  continuidade  delitiva,  totalizará  16  (DEZESSEIS)

DIAS-MULTA, no unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente

ao tempo do fato.

DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS DA

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO 

LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA

Considerando  que  os  delitos  (organização  criminosa  e

peculatos  em  continuidade  delitiva)  praticados  por LARISSA

CARNEIRO DE OLIVEIRA são crimes de espécies  distintas  e foram

perpetrados, mediante desígnios autônomos, segundo a regra insculpida no

artigo  69  do  Código  Penal,  aplicam-se  cumulativamente  as  penas

privativas de liberdade em que haja incorrido.

Ante o exposto, fazendo a somatória das penas, quais sejam, 03

(TRÊS) anos e 06 (SEIS) meses pelo delito de organização criminosa e 03
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(TRÊS) anos e 04 (QUATRO) meses pelos delitos de peculato, totalizo a

sanção corpórea a ser cumprida pela sentenciada   LARISSA CARNEI-

RO DE OLIVEIRA EM 06 (SEIS) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RE-

CLUSÃO,   ALÉM DE 28 (12+16) (VINTE E OITO) DIAS-MULTA, A

QUAL TORNO DEFINITIVA À MÍNGUA DE  OUTRAS CAUSAS

QUE POSSAM ALTERÁ-LA.

QUANTO AO ACUSADO     LEANDRO RODRIGUES DOMINGUES

DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

No  diz  respeito  à  culpabilidade, não  vislumbro  maior

censurabilidade  no  comportamento  do  agente  ou  reprovabilidade  na

conduta praticada do que já considerado pelo legislador ao definir o ilícito

penal,  permanecendo neutra aludida circunstância judicial.  Conforme se

infere  da  certidão  de  antecedentes  criminais de  fls.  1.907/1.908,  o

acusado  é  primário.  Possui  boa  conduta  social,  segundo  a  testemunha

inquirida  neste  feito  (fl.  1373).  Não  há  elementos  nos  autos  que

possibilitem a  análise  de  sua  personalidade, motivo pelo  qual  referida

circunstância  judicial  não  influenciará  na  dosimetria  da  pena-base.  Os

motivos e as circunstâncias do crime são inerentes ao delito em apreço.

As  consequências  do  crime são  desfavoráveis  ao  sentenciado,  pois  a

organização  criminosa  causou  elevado  prejuízo  aos  cofres  públicos,

superior a dois milhões de reais, vetor que transborda os limites do tipo

penal.  O  comportamento da vítima (paz pública) não contribuiu para a

prática da conduta delitiva e, por isso, não importará modificação da pena.
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Desse modo, atenta às circunstâncias judiciais acima analisadas

(consequências desfavoráveis – 07 meses de acréscimo8), para reprovação

e prevenção do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja,

em 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão. Reconheço a atenuante da

confissão  espontânea  e,  em consequência,  reduzo  a  pena  em 07  (sete)

meses,  perfazendo  o  seu  quantum 03  (três)  anos  de  reclusão.  Não  há

agravantes a serem observadas.

Considerando  a  existência  da  causa  de  aumento  de  pena

prevista no § 4º, do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013 (ver tópico referente à

majorante na organização criminosa),  elevo a sanção penal  em 1/6 (um

sexto),  tornando-a definitiva, para este crime, em 03 (TRÊS) ANOS e

06 (SEIS) MESES de reclusão, à míngua de outras causas que possam

alterá-la.

DA  PENA  DE  MULTA:  Considerando  as  circunstâncias

judiciais  analisadas,  bem  como  observados  os  princípios  da

proporcionalidade e razoabilidade, e,  ainda, todas as etapas do processo

dosimétrico, bem como a situação financeira do sentenciado  (funcionário

público municipal), fixo a pena de MULTA em 11 (onze) dias-multa, a

8 Correspondente a 1/8 sobre o intervalo de pena em abstrato, que, no caso, é 05 (cinco) anos. A respeito do
tema, cito julgado do STJ: “(…) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a
reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada
circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que
busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no
exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades
do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu (...)”. (STJ. RHC 117.678/AP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)



316

Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e

de Lavagem de Capitais

qual  reduzo  devido  à  confissão  espontânea,  em  01  (um)  dia-multa,  e

majoro  em  1/6  (um  sexto),  em  virtude  da  causa  de  aumento  acima

especificada,  tornando-a definitiva em 12 (DOZE) DIAS-MULTA,  no

valor  unitário  de  1/30  (um  trigésimo)  do  salário-mínimo,  vigente  à

época do fato, em face da ausência de outras causas que possam modificá-

la.

QUANTO AO ACUSADO     LEANDRO RODRIGUES DOMINGUES

DO CRIME DE PECULATO

No  pertinente  à  culpabilidade,  não  vislumbro  maior

censurabilidade  no  comportamento  do  agente  ou  reprovabilidade  na

conduta praticada do que já considerado pelo legislador ao definir o ilícito

penal,  permanecendo neutra aludida circunstância judicial.  Conforme se

infere da certidão de antecedentes criminais de fls. 1.889/1.890, vejo que

o acusado é primário.  Possui boa  conduta social, segundo a testemunha

inquirida  neste  feito  (fl.  1373).  Não  há  elementos  nos  autos  que

possibilitem a  análise  de  sua  personalidade, motivo pelo  qual  referida

circunstância  judicial  não  influenciará  na  dosimetria  da  pena-base.  Os

motivos e as circunstâncias do(s) crime(s) são inerentes ao tipo penal em

apreço. As  consequências  do(s)  crime(s) são  desfavoráveis  ao

sentenciado,  porque  redundaram  no  endividamento  dos  parques  que,  a

título de exemplo, ficaram, por mais de seis meses, sem pagar a conta de

energia  elétrica. O  comportamento  da vítima (Administração  Pública)

não contribuiu para a prática da conduta delitiva e, por isso, não importará
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modificação da pena.

Assim, em atenção às circunstâncias judiciais acima analisadas

(consequências  desfavoráveis  –  1  ano  e  3  meses  de  acréscimo9),  para

reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal,

qual seja, em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão. Reconheço a

atenuante da confissão espontânea e, em consequência, diminuo a pena em

1 (um) ano e 3 (três) meses, perfazendo o seu quantum 02 (dois) anos de

reclusão.  Não há agravantes a serem observadas, razão pela qual torno a

pena  definitiva  em  02 (DOIS)  ANOS DE RECLUSÃO EM

DEFINITIVA, ante a ausência de outras causas que possam alterá-la.

DA  PENA  DE  MULTA:  Considerando  as  circunstâncias

judiciais  analisadas,  bem  como  observados  os  princípios  da

proporcionalidade e razoabilidade, e,  ainda, todas as etapas do processo

dosimétrico, bem como a situação financeira do sentenciado (funcionário

público municipal), fixo a pena de MULTA em 10 (DEZ) DIAS-MULTA  ,

A   qual torno definitiva, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do

salário-mínimo,  vigente à época do fato,  em face da ausência de outras

causas que possam modificá-la.

9 Correspondente a 1/8 sobre o intervalo de pena em abstrato, que, no caso, é 10 (dez) anos. A respeito do tema,
cito julgado do STJ: “(…) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer
como  critério  ideal  para  individualização  da  reprimenda  base  o  aumento  na  fração  de  1/8  por  cada
circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que
busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no
exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades
do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu (...)”. (STJ. RHC 117.678/AP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)
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DO CRIME CONTINUADO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE

PECULATO -   LEANDRO RODRIGUES DOMINGUES

Tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada pelo

crime de peculato foi de 02 (dois) anos de reclusão, incidindo o percentual

de  2/3  (dois  terços),  decorrente  do  crime  continuado,  conforme

fundamentado  no  item  DA  CONTINUIDADE  DELITIVA  NOS

CRIMES DE PECULATO, TOTALIZARÁ a pena 03 (TRÊS) ANOS e

04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Em paralelismo com a pena privativa de liberdade, a pena

de  multa  de  10  dias-multa,  com  o  acréscimo  de  2/3  (dois  terços),

decorrente  da  continuidade  delitiva,  totalizará  16  (DEZESSEIS)

DIAS-MULTA, no unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente

ao tempo do fato.

DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS DE

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO 

LEANDRO RODRIGUES DOMINGUES

Considerando  que  os  delitos  (organização  criminosa  e

peculatos  em  continuidade  delitiva)  praticados  por LEANDRO

RODRIGUES DOMINGUES são crimes de espécies distintas e foram

perpetrados, mediante desígnios autônomos, segundo a regra insculpida no

artigo  69  do  Código  Penal,  aplicam-se  cumulativamente  as  penas
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privativas de liberdade em que haja incorrido.

Ante o exposto, fazendo a somatória das penas, quais sejam, 03

(TRÊS) anos e 06 (SEIS) meses pelo delito de organização criminosa e 03

(TRÊS) anos e 04 (QUATRO) meses pelos delitos de peculato, totalizo a

sanção corpórea   a ser cumprida pelo sentenciado     LEANDRO RODRI-

GUES DOMINGUES    EM 06 (SEIS) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE

RECLUSÃO,   ALÉM DE 28 (12+16) (VINTE E OITO) DIAS-MULTA,

A QUAL TORNO DEFINITIVA À MÍNGUA DE OUTRAS CAUSAS

QUE POSSAM ALTERÁ-LA.

QUANTO À ACUSADA   FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO

DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

No  que  se  refere  à  culpabilidade,  não  vislumbro  maior

censurabilidade  no  comportamento  da  agente  ou  reprovabilidade  na

conduta praticada do que já considerado pelo legislador ao definir o ilícito

penal,  permanecendo neutra aludida circunstância judicial.  Conforme se

infere da certidão de antecedentes criminais de fls. 1.899/1.901, a acusada

é tecnicamente primária.  Não há elementos nos autos que possibilitem a

análise de sua  conduta social e nem de sua  personalidade, motivo pelo

qual referidas circunstâncias judiciais não influenciarão na dosimetria da

pena-base. Os motivos e as  circunstâncias  do  crime são  inerentes  à

infração penal em apreço. As consequências do crime são desfavoráveis à

sentenciada,  pois  a  organização  criminosa  causou  elevado  prejuízo  aos
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cofres públicos, superior a dois milhões de reais, vetor que transborda os

limites  do  tipo  penal.  O  comportamento  da  vítima (paz  pública)  não

contribuiu para  a  prática  da  conduta  delitiva  e,  por  isso,  não importará

modificação da pena.

Desta feita, atenta às circunstâncias judiciais acima analisadas

(consequências desfavoráveis – 07 meses de acréscimo10), para reprovação

e prevenção do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja,

em 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão. Reconheço a atenuante da

confissão  espontânea  e,  em consequência,  reduzo  a  pena  em 07  (sete)

meses,  perfazendo  o  seu  quantum 03  (três)  anos  de  reclusão.  Não  há

agravantes a serem observadas.

Considerando a existência da causa de aumento prevista no §

4º, do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013 (ver tópico referente à majorante na

organização  criminosa),  elevo  a  sanção  penal  em  1/6  (um  sexto),

tornando-a  definitiva,  para  este  crime,  em  03 (TRÊS) ANOS  e  06

(SEIS) MESES de reclusão, à míngua de outras causas que possam alterá-

la.

10 Correspondente a 1/8 sobre o intervalo de pena em abstrato, que, no caso, é 05 (cinco) anos. A respeito do
tema, cito julgado do STJ: “(…) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a
reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada
circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que
busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no
exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades
do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu (...)”. (STJ. RHC 117.678/AP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)
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DA  PENA  DE  MULTA:  Considerando  as  circunstâncias

judiciais  analisadas,  bem  como  observados  os  princípios  da

proporcionalidade e razoabilidade, e,  ainda, todas as etapas do processo

dosimétrico, bem como a situação financeira da sentenciada (funcionária

pública municipal),  fixo a pena de MULTA em 11 (onze) dias-multa,  a

qual  reduzo  devido  à  confissão  espontânea,  em  01  (um)  dia-multa,  e

majoro  em  1/6  (um  sexto),  em  virtude  da  causa  de  aumento acima

especificada,  tornando-a definitiva em 12 (DOZE) DIAS-MULTA,  no

valor  unitário  de  1/30  (um  trigésimo)  do  salário-mínimo,  vigente  à

época do fato, em face da ausência de outras causas que possam modificá-

la.

QUANTO À ACUSADA     FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO

DO CRIME DE PECULATO

No  diz  respeito  à  culpabilidade,  não  vislumbro  maior

censurabilidade  no  comportamento  da  agente  ou  reprovabilidade  na

conduta praticada do que já considerado pelo legislador ao definir o ilícito

penal,  permanecendo neutra aludida circunstância judicial.  Conforme se

infere  da  certidão  de  antecedentes  criminais de  fls.  1.899/1.901,  é

tecnicamente  primária.  Não  há  elementos  nos  autos  que  possibilitem a

análise de sua  conduta social e nem de sua  personalidade, motivo pelo

qual referidas circunstâncias judiciais não influenciarão na dosimetria da

pena-base. Os motivos e as circunstâncias do(s) crime(s) são inerentes ao

tipo penal em apreço. As consequências do(s) crime(s) são desfavoráveis
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à sentenciada, porque redundaram no endividamento dos parques que, a

título de exemplo, ficaram, por mais de seis meses, sem pagar a conta de

energia  elétrica. O  comportamento  da vítima (Administração  Pública)

não contribuiu para a prática da conduta delitiva e, por isso, não importará

modificação da pena.

Assim,  atenta  às  circunstâncias  judiciais  acima  analisadas

(consequências  desfavoráveis  –  1  ano  e  3  meses  de  acréscimo11),  para

reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal,

qual seja, em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão. Reconheço a

atenuante da confissão espontânea e, em consequência, diminuo a pena em

1 (um) ano e 3 (três) meses, perfazendo o seu quantum 02 (dois) anos de

reclusão. Não há agravantes a serem observadas.

Tendo em vista a causa de aumento prevista no § 2º, do artigo

327 do Código Penal (ver tópico referente à majorante no peculato), elevo

a sanção penal em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva, para este crime,

em 02 (DOIS) ANOS e 08 (OITO) MESES de reclusão, à míngua de

outras causas que possam alterá-la.

11 Correspondente a 1/8 sobre o intervalo de pena em abstrato, que, no caso, é 10 (dez) anos. A respeito do
tema, cito julgado do STJ: “(…) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a
reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada
circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que
busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no
exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades
do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu (...)”. (STJ. RHC 117.678/AP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)
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DA  PENA  DE  MULTA:  Considerando  as  circunstâncias

judiciais  analisadas,  bem  como  observados  os  princípios  da

proporcionalidade e razoabilidade, e,  ainda, todas as etapas do processo

dosimétrico, bem como a situação financeira da sentenciada (funcionária

pública municipal), fixo a pena de MULTA em 10 (dez) dias-multa, a qual

majoro  em  1/3  (um  terço),  em  razão  da  causa  de  aumento  acima

mencionada, tornando  -  a definitivamente fixada em 13 (TREZE) DIAS-

MULTA, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo,

vigente à época do fato, em face da ausência de outras causas que possam

modificá-la.

DO CRIME CONTINUADO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE

PECULATO -   FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO

Tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada pelo

crime de peculato foi  de 02 (dois)  anos e 08 (oito)  meses de  reclusão,

incidindo  o  percentual  de  2/3  (dois  terços),  decorrente  do  crime

continuado,  conforme  fundamentado  no  item  DA  CONTINUIDADE

DELITIVA NOS CRIMES DE PECULATO, TOTALIZARÁ a pena 04

(QUATRO)  ANOS,  05  (CINCO)  MESES  e  10  (DEZ)  DIAS  DE

RECLUSÃO, a qual torno definitiva ante a ausência de outras causas

que possam modificá-la.

Em paralelismo com a pena privativa de liberdade, a pena

de  multa  de  13  dias-multa,  com  o  acréscimo  de  2/3  (dois  terços),
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decorrente  da  continuidade  delitiva,  totalizará  21  (VINTE  E  UM)

DIAS-MULTA, no unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente

ao tempo do fato.

DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS DE

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO 

FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO

Considerando  que  os  delitos  (organização  criminosa  e

peculatos  em  continuidade  delitiva)  praticados  por FABIANA

NARIKAWA ASSUNÇÃO são  crimes  de  espécies  distintas  e  foram

perpetrados mediante desígnios autônomos, segundo a regra insculpida no

artigo  69  do  Código  Penal,  aplicam-se  cumulativamente  as  penas

privativas de liberdade em que haja incorrido.

Ante o exposto, fazendo a somatória das penas, quais sejam, 03

(TRÊS) anos e 06 (SEIS) dias pelo delito de organização criminosa e 04

(QUATRO) anos, 05 (CINCO) meses e 10 (DEZ) dias pelos delitos de pe-

culato, totalizo a sanção corpórea a ser cumprida pela sentenciada   FA-

BIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO EM 07 (SETE) ANOS, 11 (ONZE)

MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO,   ALÉM DE 33 (12+21)

(TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, A QUAL TORNO DEFINITIVA À

MÍNGUA DE OUTRAS CAUSAS QUE POSSAM ALTERÁ-LA.

QUANTO AO ACUSADO     DÁRIO ALVES PAIVA NETO
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DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

No  pertinente  à  culpabilidade,  não  vislumbro  maior

censurabilidade  no  comportamento  do  agente  ou  reprovabilidade  na

conduta praticada do que já considerado pelo legislador ao definir o ilícito

penal,  permanecendo neutra aludida circunstância judicial.  Conforme se

infere  da  certidão  de  antecedentes  criminais de  fls.  1.891/1.892,  o

sentenciado  é  primário.  Possui  boa  conduta  social,  segundo  as

testemunhas inquiridas neste feito (fls. 1334 e 1337).  Não há elementos

nos autos que possibilitem a análise de sua  personalidade, motivo pelo

qual referida circunstância judicial não influenciará na dosimetria da pena-

base. Os motivos e as circunstâncias do crime são inerentes ao delito em

apreço. As consequências do crime são desfavoráveis ao sentenciado, pois

a  organização  criminosa  causou  elevado  prejuízo  aos  cofres  públicos,

superior a dois milhões de reais, vetor que transborda os limites do tipo

penal. O  comportamento da vítima (paz pública) não contribuiu para a

prática da conduta delitiva e, por isso, não importará modificação da pena.

Assim,  atenta  às  circunstâncias  judiciais  acima  analisadas

(consequências desfavoráveis – 07 meses de acréscimo12), para reprovação

12 Correspondente a 1/8 sobre o intervalo de pena em abstrato, que, no caso, é 05 (cinco) anos. A respeito do
tema, cito julgado do STJ: “(…) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a
reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada
circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que
busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no
exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades
do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu (...)”. (STJ. RHC 117.678/AP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)
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e prevenção do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja,

em 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão. Considerando a agravante

referente  à  posição  de  liderança  exercida  por  DÁRIO ALVES PAIVA

NETO, aumento a sanção penal em 10 (dez) meses13), perfazendo o seu

quantum 04  (quatro)  anos  e  05  (cinco)  meses  de  reclusão.  Não  há

atenuantes a serem observadas. 

Em virtude da causa de aumento prevista no § 4º, do artigo 2º,

da Lei nº 12.850/2013 (ver tópico referente à majorante na organização

criminosa),  elevo  a  sanção  penal  em  1/6  (um  sexto),  tornando-a

definitiva,  para  este  crime,  em  05(CINCO),  01  (UM)  MÊS  e  25

(VINTE E CINCO) DIAS de reclusão, à míngua de outras causas que

possam alterá-la.

DA  PENA  DE  MULTA:  Considerando  as  circunstâncias

judiciais  analisadas,  bem  como  observados  os  princípios  da

proporcionalidade e razoabilidade, e,  ainda, todas as etapas do processo

dosimétrico, bem como a situação financeira do sentenciado (funcionário

público municipal), fixo a pena de MULTA em 11 (onze) dias-multa, a

qual  aumento em 1/6 (um sexto) em razão da agravante da liderança e

majoro em mais um 1/6 (um sexto), devido à causa de aumento de pena

13 Correspondente a 1/6 sobre o intervalo de pena em abstrato, que, no caso, é 05 (cinco) anos.  “Com efeito, o
Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem
aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete
ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de
aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia,
a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea (...)” (HC 519.436/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)
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prevista  no  §  4º,  do  artigo  2º,  da  Lei  nº  12.850/2013,  tornando-a

definitivamente fixada em 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA,  no valor

mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época

do fato, em face da ausência de outras causas que possam modificá-la.

QUANTO AO ACUSADO     DÁRIO ALVES PAIVA NETO

DO CRIME DE PECULATO

No  pertinente  à  culpabilidade,  não  vislumbro  maior

censurabilidade  no  comportamento  do  agente  ou  reprovabilidade  na

conduta praticada do que já considerado pelo legislador ao definir o ilícito

penal,  permanecendo neutra aludida circunstância judicial.  Conforme se

infere  da  certidão  de  antecedentes  criminais de  fls.  1.891/1.892,  o

sentenciado  é  primário.  Possui  boa  conduta  social,  segundo  as

testemunhas inquiridas neste feito (fls. 1334 e 1337).  Não há elementos

nos autos que possibilitem a análise de sua  personalidade, motivo pelo

qual referida circunstância judicial não influenciará na dosimetria da pena-

base. Os motivos e as circunstâncias do(s) crime(s) são inerentes ao tipo

penal em apreço. As  consequências do(s) crime(s) são desfavoráveis ao

sentenciado, porque redundaram no endividamento dos parques, tanto que,

a título de exemplo, ficaram, por mais de seis meses, sem pagar a conta de

energia  elétrica. O  comportamento  da vítima (Administração  Pública)

não contribuiu para a prática da conduta delitiva e, por isso, não importará

modificação da pena.
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Assim,  atenta  às  circunstâncias  judiciais  acima  analisadas

(consequências  desfavoráveis  –  1  ano  e  3  meses  de  acréscimo14),  para

reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal,

qual  seja,  em  03  (três)  anos  e  03  (três)  meses  de  reclusão.  Não  há

agravantes ou atenuantes a serem observadas.

Considerando a existência da causa de aumento referente ao

artigo 327,  § 2º,  do Código Penal  (ver tópico referente  à  majorante  no

peculato), elevo a sanção penal em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva,

para este crime, em 04 (QUATRO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES de

reclusão, à míngua de outras causas que possam alterá-la.

DA  PENA  DE  MULTA: Considerando  as  circunstâncias

judiciais  analisadas,  bem  como  observados  os  princípios  da

proporcionalidade e razoabilidade, e,  ainda, todas as etapas do processo

dosimétrico, bem como a situação financeira do sentenciado (funcionário

público municipal), fixo a pena de MULTA em 11(onze) dias-multa, a qual

majoro em 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento de pena prevista

no § 2º,  do artigo 327 do Código Penal,  tornando-a definitiva em 14

(CATORZE) DIAS-MULTA,  no valor unitário de 1/30 (um trigésimo)

14 Correspondente a 1/8 sobre o intervalo de pena em abstrato, que, no caso, é 10 (dez) anos. . A respeito do
tema, cito julgado do STJ: “(…) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a
reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada
circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que
busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no
exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades
do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu (...)”. (STJ. RHC 117.678/AP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)
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do salário-mínimo, vigente à época do fato, em face da ausência de outras

causas que possam modificá-la.

DO CRIME CONTINUADO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE

PECULATO -   DÁRIO ALVES PAIVA NETO

Considerando que a pena privativa de liberdade aplicada pelo

crime de peculato foi de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,

incidindo o percentual  de 2/3 (dois  terços),  em virtude da  continuidade

delitiva,  conforme  fundamentado  no  item  DA  CONTINUIDADE

DELITIVA NOS CRIMES DE PECULATO, TOTALIZARÁ a pena 07

(SETE)  ANOS,  02  (DOIS)  MESES  e  20  (VINTE)  DIAS  DE

RECLUSÃO, a qual torno definitiva ante a ausência de outras causas

que possam modificá-la.

Em paralelismo com a pena privativa de liberdade, a pena

de  multa  de  14  dias-multa,  com  o  acréscimo  de  2/3  (dois  terços),

decorrente da continuidade delitiva, totalizará 23 (VINTE E TRÊS)

DIAS-MULTA, no unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente

ao tempo do fato.

DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS DE

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO

   DÁRIO ALVES PAIVA NETO
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Considerando  que  os  delitos  (organização  criminosa  e

peculatos  em  continuidade  delitiva)  praticados  por DÁRIO  ALVES

PAIVA  NETO são  crimes  de  espécies  distintas  e  foram  cometidos

mediante desígnios autônomos, segundo a regra insculpida no artigo 69 do

Código  Penal,  aplicam-se  cumulativamente  as  penas  privativas  de

liberdade em que haja incorrido.

Ante o exposto, fazendo a somatória das penas, quais sejam,

05(CINCO) anos, 01 (UM) mês e 25 (VINTE e CINCO) dias pelo delito de

organização criminosa e 07 (SETE) anos, 02 (DOIS) meses e 20 (VINTE)

dias pelos delitos de peculato, totalizo a sanção corpórea a ser cumprida

pelo  sentenciado    DÁRIO  ALVES  PAIVA  NETO EM  12  (DOZE)

ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLU-

SÃO,   ALÉM  DE  37  (14+23)  (TRINTA E  SETE)  DIAS-MULTA,  A

QUAL TORNO DEFINITIVA À MÍNGUA DE  OUTRAS CAUSAS

QUE POSSAM ALTERÁ-LA.

QUANTO AO ACUSADO     GERALDO MAGELA NASCIMENTO

DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

No  pertinente  à  culpabilidade,  não  vislumbro  maior

censurabilidade  no  comportamento  do  agente  ou  reprovabilidade  na

conduta praticada do que já considerado pelo legislador ao definir o ilícito

penal,  permanecendo neutra aludida circunstância judicial.  Conforme se

infere  da  certidão  de  antecedentes  criminais de  fls.  1.902/1.904,  o
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acusado é primário.  Possui boa  conduta social,  segundo as testemunhas

inquiridas neste feito (fls.  1341/1342).  Não há elementos nos autos que

possibilitem a  análise  de  sua  personalidade, motivo pelo  qual  referida

circunstância  judicial  não  influenciará  na  dosimetria  da  pena-base.  Os

motivos e as circunstâncias do crime são inerentes ao delito em apreço.

As  consequências  do  crime são  desfavoráveis  ao  sentenciado,  pois  a

organização  criminosa  causou  elevado  prejuízo  aos  cofres  públicos,

superior a dois milhões de reais, vetor que transborda os limites do tipo

penal. O  comportamento da vítima (paz pública) não contribuiu para a

prática da conduta delitiva e, por isso, não importará modificação da pena.

Assim,  atenta  às  circunstâncias  judiciais  acima  analisadas

(consequências desfavoráveis – 07 meses de acréscimo15), para reprovação

e prevenção do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja,

em 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão. Considerando a agravante

referente  à  posição  de  liderança  exercida  por  GERALDO  MAGELA

NASCIMENTO,  aumento  a  sanção  penal  em  10  (dez)  meses16),

15 Correspondente a 1/8 sobre o intervalo de pena em abstrato, que, no caso, é 05 (cinco) anos. A respeito do
tema, cito julgado do STJ: “(…) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a
reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada
circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que
busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no
exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades
do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu (...)”. (STJ. RHC 117.678/AP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)

16 Correspondente a 1/6 sobre o intervalo de pena em abstrato, que, no caso, é 05 (cinco) anos.  “Com efeito, o
Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem
aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete
ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de
aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia,
a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea (...)” (HC 519.436/SP, Rel. Ministro
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perfazendo o seu quantum 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Não há atenuantes a serem observadas. 

Em virtude da causa de aumento prevista no § 4º, do artigo 2º,

da Lei nº 12.850/2013 (ver tópico referente à majorante na organização

criminosa),  elevo  a  sanção  penal  em  1/6  (um  sexto),  tornando-a

definitiva,  para  este  crime,  em  05(CINCO),  01  (UM)  MÊS  e  25

(VINTE E CINCO) DIAS de reclusão, à míngua de outras causas que

possam alterá-la.

DA  PENA  DE  MULTA:  Considerando  as  circunstâncias

judiciais  analisadas,  bem  como  observados  os  princípios  da

proporcionalidade e razoabilidade, e,  ainda, todas as etapas do processo

dosimétrico, bem como a situação financeira do sentenciado (funcionário

público municipal), fixo a pena de MULTA em 11 (onze) dias-multa, a

qual  aumento em 1/6 (um sexto) em razão da agravante da liderança e

majoro em mais um 1/6 (um sexto), devido à causa de aumento prevista no

§ 4º,  do artigo 2º,  da Lei  nº  12.850/2013,  tornando-a definitivamente

fixada em 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA, no valor mínimo legal de

1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato, em face

da ausência de outras causas que possam modificá-la.

QUANTO AO ACUSADO     GERALDO MAGELA NASCIMENTO

EM RELAÇÃO AO DELITO DE PECULATO

RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)
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No  que  se  refere  à  culpabilidade,  não  vislumbro  maior

censurabilidade  no  comportamento  do  agente  ou  reprovabilidade  na

conduta praticada do que já considerado pelo legislador ao definir o ilícito

penal,  permanecendo neutra aludida circunstância judicial.  Conforme se

infere  da  certidão  de  antecedentes  criminais de  fls.  1.902/1.904,  o

acusado é primário.  Possui boa  conduta social,  segundo as testemunhas

inquiridas neste feito (fls.  1341/1342).  Não há elementos nos autos que

possibilitem a  análise  de  sua  personalidade, motivo pelo  qual  referida

circunstância  judicial  não  influenciará  na  dosimetria  da  pena-base.  Os

motivos e as circunstâncias do(s) crime(s) são inerentes ao tipo penal em

apreço. As  consequências  do(s)  crime(s) são  desfavoráveis  ao

sentenciado, porque redundaram no endividamento dos parques, tanto que,

a título de exemplo, ficaram, por mais de seis meses, sem pagar a conta de

energia  elétrica. O  comportamento  da vítima (Administração  Pública)

não contribuiu para a prática da conduta delitiva e, por isso, não importará

modificação da pena.

Assim,  atenta  às  circunstâncias  judiciais  acima  analisadas

(consequências  desfavoráveis  –  1  ano  e  3  meses  de  acréscimo17),  para

reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal,

17 Correspondente a 1/8 sobre o intervalo de pena em abstrato, que, no caso, é 10 (dez) anos. . A respeito do
tema, cito julgado do STJ: “(…) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a
reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada
circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que
busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no
exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades
do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu (...)”. (STJ. RHC 117.678/AP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)
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qual  seja,  em  03  (três)  anos  e  03  (três)  meses  de  reclusão.  Não  há

agravantes ou atenuantes a serem observadas.

Tendo em vista a causa de aumento referente ao artigo 327, §

2º, do Código Penal (ver tópico referente à majorante no peculato), elevo a

sanção penal em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva, para este crime,

em  04 (QUATRO) ANOS  e  04  (QUATRO)  MESES de  reclusão, à

míngua de outras causas que possam alterá-la.

DA  PENA  DE  MULTA:  Considerando  as  circunstâncias

judiciais  analisadas,  bem  como  observados  os  princípios  da

proporcionalidade e razoabilidade, e,  ainda, todas as etapas do processo

dosimétrico, bem como a situação financeira do sentenciado (funcionário

público municipal), fixo a pena de MULTA em 11(onze) dias-multa, a qual

majoro em 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento prevista no § 2º,

do  artigo  327  do  Código  Penal,  tornando-a  definitiva  em  14

(CATORZE) DIAS-MULTA,  no valor unitário de 1/30 (um trigésimo)

do salário-mínimo, vigente à época do fato, em face da ausência de outras

causas que possam modificá-la.

DO CRIME CONTINUADO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE

PECULATO -   GERALDO MAGELA NASCIMENTO

Tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada pelo

crime de peculato foi de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
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incidindo o percentual  de 2/3 (dois  terços),  em virtude da  continuidade

delitiva,  conforme  fundamentado  no  item  DA  CONTINUIDADE

DELITIVA NOS CRIMES DE PECULATO, TOTALIZARÁ a pena 07

(SETE)  ANOS,  02  (DOIS)  MESES  e  20  (VINTE)  DIAS  DE

RECLUSÃO, a qual torno definitiva ante a ausência de outras causas

que possam modificá-la.

Em paralelismo com a pena privativa de liberdade, a pena

de  multa  de  14  dias-multa,  com  o  acréscimo  de  2/3  (dois  terços),

decorrente da continuidade delitiva, totalizará 23 (VINTE E TRÊS)

DIAS-MULTA, no unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente

ao tempo do fato.

DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS DE

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO 

GERALDO MAGELA NASCIMENTO

Considerando  que  os  delitos  (organização  criminosa  e

peculatos em continuidade delitiva) praticados por GERALDO MAGELA

NASCIMENTO são  crimes  de  espécies  distintas  e  foram  perpetrados

mediante desígnios autônomos, segundo a regra insculpida no artigo 69 do

Código  Penal,  aplicam-se  cumulativamente  as  penas  privativas  de

liberdade em que haja incorrido.
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Ante o exposto, fazendo a somatória das penas, quais sejam, 05

(CINCO) anos, 01 (UM) mês e 25 (VINTE E CINCO) dias pelo delito de

organização criminosa e 07 (SETE) anos, 02 (DOIS) meses e 20 (VINTE)

dias pelos delitos de peculato, totalizo a sanção corpórea a ser cumprida

por   GERALDO MAGELA NASCIMENTO EM 12 (DOZE) ANOS, 04

(QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO,   ALÉM

DE 37 (14+23) (TRINTA E SETE) DIAS-MULTA, A QUAL TORNO

DEFINITIVA À MÍNGUA DE OUTRAS CAUSAS QUE POSSAM AL-

TERÁ-LA.

QUANTO AO ACUSADO     ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA

DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

No  tocante  à  culpabilidade,  não  vislumbro  maior

censurabilidade  no  comportamento  do  agente  ou  reprovabilidade  na

conduta praticada do que já considerado pelo legislador ao definir o ilícito

penal,  permanecendo neutra aludida circunstância judicial.  Conforme se

infere  da  certidão  de  antecedentes  criminais de  fls.  1.911/1.912,  o

sentenciado é tecnicamente primário. Possui boa conduta social, segundo

as testemunhas inquiridas neste feito (fls. 1332/133 e 1335/1336). Não há

elementos  nos  autos  que  possibilitem  a  análise  de  sua  personalidade,

motivo  pelo  qual  referida  circunstância  judicial  não  influenciará  na

dosimetria da pena-base.  Os motivos e as  circunstâncias do crime são

inerentes  ao  delito  em  apreço. As  consequências  do  crime são

desfavoráveis ao sentenciado, pois a organização criminosa causou elevado
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prejuízo aos cofres públicos, superior a dois milhões de reais, vetor que

transborda os limites do tipo penal. O  comportamento da vítima (paz

pública) não contribuiu para a prática da conduta delitiva e, por isso, não

importará modificação da pena.

Assim,  atenta  às  circunstâncias  judiciais  acima  analisadas

(consequências desfavoráveis – 07 meses de acréscimo18), para reprovação

e prevenção do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja,

em 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão. Considerando a agravante

referente à posição de liderança exercida por  ZANDER FÁBIO ALVES

DA COSTA, aumento a sanção penal em 10 (dez) meses19), perfazendo o

seu  quantum 04  (quatro)  anos  e  05 (cinco)  meses de  reclusão.  Não há

atenuantes a serem observadas. 

Em virtude da causa de aumento prevista no § 4º, do artigo 2º,

da Lei nº 12.850/2013 (ver tópico referente à majorante na organização

criminosa),  elevo  a  sanção  penal  em  1/6  (um  sexto),  tornando-a

18 Correspondente a 1/8 sobre o intervalo de pena em abstrato, que, no caso, é 05 (cinco) anos. A respeito do
tema, cito julgado do STJ: “(…) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a
reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada
circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que
busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no
exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades
do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu (...)”. (STJ. RHC 117.678/AP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)

19 Correspondente a 1/6 sobre o intervalo de pena em abstrato, que, no caso, é 05 (cinco) anos.  “Com efeito, o
Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem
aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete
ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de
aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia,
a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea (...)” (HC 519.436/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)
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definitiva,  para  este  crime,  em  05(CINCO),  01  (UM)  MÊS  e  25

(VINTE E CINCO) DIAS de reclusão, à míngua de outras causas que

possam alterá-la.

DA  PENA  DE  MULTA:  Considerando  as  mesmas

circunstâncias judiciais e as informações existentes nos autos a respeito da

situação financeira do acusado (vereador), fixo a pena de MULTA em 11

(onze)  dias-multa,  a  qual  aumento  em  1/6  (um  sexto)  em  razão  da

agravante  da  liderança e majoro em mais  um 1/6 (um sexto),  devido à

causa  de  aumento  de  pena  prevista  no  §  4º,  do  artigo  2º,  da  Lei  nº

12.850/2013,  tornando-a definitivamente fixada em 14 (QUATORZE)

DIAS-MULTA,  no  valor  mínimo  legal  de  1/30  (um  trigésimo)  do

salário-mínimo,  vigente à época do fato,  em face da ausência de outras

causas que possam modificá-la.

QUANTO AO ACUSADO     ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA

DO DELITO DE PECULATO

No pertinente à  culpabilidade, verifico que a censurabilidade

do comportamento do sentenciado é mais elevada, uma vez que se valeu

do prestígio do cargo de vereador para locupletar-se ilicitamente e financiar

sua companha com os sucessivos desvios de dinheiro público, consoante

acima  fundamentado.  Conforme  se  infere  da  certidão  de  antecedentes

criminais de fls. 1.911/1.912, o acusado é tecnicamente primário.  Possui

boa  conduta social,  segundo as  testemunhas  inquiridas  neste  feito  (fls.
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1332/133 e 1335/1336).  Não há elementos nos autos que possibilitem a

análise  de  sua  personalidade, motivo  pelo  qual  referida  circunstância

judicial  não  influenciará  na  dosimetria  da  pena-base.  Os motivos e  as

circunstâncias do(s) crime(s) são inerentes ao tipo penal em apreço. As

consequências do(s) crime(s) são  desfavoráveis ao sentenciado, porque

redundaram  no  endividamento  dos  parques  que,  a  título  de  exemplo,

ficaram, por mais de seis meses, sem pagar a conta de energia elétrica. O

comportamento da vítima (Administração Pública) não contribuiu para a

prática da conduta delitiva e, por isso, não importará modificação da pena.

Desse modo, atenta às circunstâncias judiciais acima analisadas

(culpabilidade e consequências desfavoráveis – 02(dois) anos e 06 (seis)

meses de acréscimo 20), para reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-

base acima do mínimo legal, qual seja, em 04 (quatro) anos e 06 (seis)

meses de reclusão. Não há agravantes ou atenuantes a serem observadas.

Em consequência, torno a sanção penal definitiva,  para este crime,  em

04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, à míngua

de outras causas que possam alterá-la.

20 Que corresponde a 1/8 para cada circunstância desfavorável, incidente sobre o intervalo de pena em abstrato,
que, no caso, é 10 (dez) anos. No caso, como são duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, houve o acréscimo
de 01 (um) ano e 03 (três) meses em relação a cada uma, o que perfez 02(dois) anos e 06 (seis) meses.
A propósito, esse é o critério predominante adotado pelos Tribunais Superiores para a fixação do parâmetro de
aumento  para  cada  circunstância  judicial  desfavorável,  note: “(…)  Diante  do  silêncio  do  legislador,  a
jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda
base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada,  a incidir sobre o
intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras,
tratando-se  de  patamar  meramente  norteador,  que  busca  apenas  garantir  a  segurança  jurídica  e  a
proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada,
adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir
do  réu  (...)”.  (STJ.  RHC  117.678/AP,  Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA TURMA,  julgado  em
17/10/2019, DJe 29/10/2019)
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DA  PENA  DE  MULTA:  Considerando  as  circunstâncias

judiciais  analisadas,  bem  como  observados  os  princípios  da

proporcionalidade e razoabilidade, e,  ainda, todas as etapas do processo

dosimétrico, bem como a situação financeira do sentenciado (vereador),

fixo a pena de MULTA em 12 (DOZE) DIAS-MULTA, no valor unitário

de um trigésimo do salário mínimo, a qual torno definitiva, em face da

ausência de outras causas que possam modificá-la.

DO CRIME CONTINUADO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE

PECULATO -    ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA

Tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada pelo

crime de peculato foi de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,

incidindo o percentual  de 2/3 (dois  terços),  em virtude da  continuidade

delitiva,  conforme  fundamentado  no  item  DA  CONTINUIDADE

DELITIVA NOS CRIMES DE PECULATO,  TOTALIZARÁ a pena

07(SETE) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Em paralelismo com a pena privativa de liberdade, a pena

de  multa  de  12  dias-multa,  com  o  acréscimo  de  2/3  (dois  terços),

decorrente  da  continuidade  delitiva,  totalizará  20  (VINTE)  DIAS-

MULTA, no unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao

tempo do fato.

DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS DE
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ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO 

ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA

Considerando  que  os  delitos  (organização  criminosa  e

peculatos  em  continuidade  delitiva)  praticados  por ZANDER  FÁBIO

ALVES DA COSTA são crimes de espécies distintas e foram cometidos

mediante desígnios autônomos, segundo a regra insculpida no artigo 69 do

Código  Penal,  aplicam-se  cumulativamente  as  penas  privativas  de

liberdade em que haja incorrido.

Ante o exposto, fazendo a somatória das penas, 05 (CINCO)

anos, 01 (UM) mês e 25 (VINTE E CINCO) dias pelo delito de organiza-

ção criminosa e 07 (SETE) anos  e 06 (SEIS) meses dias pelos delitos de

peculato, totalizo a sanção corpórea imposta   a ser cumprida pelo   acu-

sado   ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA   EM 1  2   (  DOZE  ) ANOS,   07

(SETE)  MESES  e  25  (VINTE  E  CINCO)  DIAS   DE  RECLUSÃO,

ALÉM  DE    34   (  14  +  20  )  (TRINTA  E    QUATRO  )  DIAS-MULTA,  A

QUAL TORNO DEFINITIVA À MÍNGUA DE  OUTRAS CAUSAS

QUE POSSAM ALTERÁ-LA.

QUANTO AO ACUSADO     DAVI PEREIRA DA COSTA

DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

No  que  se  refere  à  culpabilidade,  não  vislumbro  maior

censurabilidade  no  comportamento  do  agente  ou  reprovabilidade  na
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conduta praticada do que já considerado pelo legislador ao definir o ilícito

penal,  permanecendo neutra aludida circunstância judicial.  Conforme se

infere  da  certidão  de  antecedentes  criminais de  fls.  1.893/1.895,  o

acusado  é  primário.  Possui  boa  conduta  social,  segundo  a  testemunha

inquirida  neste  feito  (fl.  1344).  Não  há  elementos  nos  autos  que

possibilitem a  análise  de  sua  personalidade, motivo pelo  qual  referida

circunstância  judicial  não  influenciará  na  dosimetria  da  pena-base.  Os

motivos e as  circunstâncias do crime são inerentes à infração penal em

apreço. As consequências do crime são desfavoráveis ao sentenciado, pois

a  organização  criminosa  causou  elevado  prejuízo  aos  cofres  públicos,

superior a dois milhões de reais, vetor que transborda os limites do tipo

penal.  O  comportamento da vítima (paz pública) não contribuiu para a

prática da conduta delitiva e, por isso, não importará modificação da pena.

Assim,  atenta  às  circunstâncias  judiciais  acima  analisadas

(consequências desfavoráveis – 07 meses de acréscimo21), para reprovação

e prevenção do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja,

em 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão. Não há agravantes ou

atenuantes a serem observadas.

21 Correspondente a 1/8 sobre o intervalo de pena em abstrato, que, no caso, é 05 (cinco) anos. A respeito do
tema, cito julgado do STJ: “(…) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a
reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada
circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que
busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no
exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades
do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu (...)”. (STJ. RHC 117.678/AP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)
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Considerando a  existência  da  causa  de  aumento  prevista  no

§4º, do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013 (ver tópico referente à majorante

na  organização  criminosa),  elevo  a  sanção  penal  em  1/6  (um  sexto),

tornando-a definitiva, para este crime, em 04 (QUATRO) ANOS, 02

(DOIS) MESES e 05 (CINCO) DIAS de reclusão, à míngua de outras

causas que possam alterá-la.

DA  PENA  DE  MULTA:  Considerando  as  circunstâncias

judiciais  analisadas,  bem  como  observados  os  princípios  da

proporcionalidade e razoabilidade, e,  ainda, todas as etapas do processo

dosimétrico, bem como a situação financeira do sentenciado  (funcionário

público municipal),  fixo a pena de MULTA em 11 (onze) dias-multa,  a

qual  majoro  em  1/6  (um  sexto),  em  virtude  da  causa  de  aumento

supraespecificada, tornando-a definitiva em 12 (DOZE) DIAS-MULTA,

no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo,  vigente à

época do fato, em face da ausência de outras causas que possam modificá-

la.

QUANTO AO ACUSADO     DEOCLÉCIO PEREIRA DA COSTA

DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

No  pertinente  à  culpabilidade,  não  vislumbro  maior

censurabilidade  no  comportamento  do  agente  ou  reprovabilidade  na

conduta praticada do que já considerado pelo legislador ao definir o ilícito

penal,  permanecendo neutra aludida circunstância judicial.  Conforme se
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infere  da  certidão  de  antecedentes  criminais de  fls.  1.896/1.898,  o

acusado é primário. Não há elementos nos autos que possibilitem a análise

de  sua  conduta social e  nem de sua  personalidade, motivo pelo  qual

referidas circunstâncias judiciais não influenciarão na dosimetria da pena-

base.  Os motivos e as  circunstâncias do crime são inerentes à infração

penal  em  apreço. As  consequências  do  crime são  desfavoráveis  ao

sentenciado,  pois  a  organização  criminosa  causou  elevado  prejuízo  aos

cofres públicos, superior a dois milhões de reais, vetor que transborda os

limites  do  tipo  penal.  O  comportamento  da  vítima (paz  pública)  não

contribuiu para  a  prática  da  conduta  delitiva  e,  por  isso,  não importará

modificação da pena.

Assim,  atenta  às  circunstâncias  judiciais  acima  analisadas

(consequências desfavoráveis – 07 meses de acréscimo22), para reprovação

e prevenção do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja,

em 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão. Não há agravantes ou

atenuantes a serem observadas.

Considerando a  existência  da  causa  de  aumento  prevista  no

§4º, do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013 (ver tópico referente à majorante

22 Correspondente a 1/8 sobre o intervalo de pena em abstrato, que, no caso, é 05 (cinco) anos. A respeito do
tema, cito julgado do STJ: “(…) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a
reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada
circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que
busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no
exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades
do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu (...)”. (STJ. RHC 117.678/AP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)
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na  organização  criminosa),  elevo  a  sanção  penal  em  1/6  (um  sexto),

tornando-a definitiva, para este crime, em 04 (QUATRO) ANOS, 02

(DOIS) MESES e 05 (CINCO) DIAS de reclusão, à míngua de outras

causas que possam alterá-la.

DA  PENA  DE  MULTA:  Considerando  as  circunstâncias

judiciais  analisadas,  bem  como  observados  os  princípios  da

proporcionalidade e razoabilidade, e,  ainda, todas as etapas do processo

dosimétrico, bem como a situação financeira do sentenciado  (funcionário

público municipal), fixo a pena de MULTA em 11 (onze) dias-multa, a

qual  majoro  em  1/6  (um  sexto),  em  virtude  da  causa  de  aumento

supraespecificada, tornando-a definitiva em 12 (DOZE) DIAS-MULTA,

no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo,  vigente à

época do fato, em face da ausência de outras causas que possam modificá-

la.

DO REGIME INICIAL E DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

As penas  aplicadas  a  CLENILSON  FRAGA  DA SILVA,

DÁRIO  ALVES  PAIVA  NETO, GERALDO  MAGELA

NASCIMENTO e ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA, devido ao

quantitativo  de  pena deverão  ser  cumpridas no  regime  inicialmente

FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, na

POG  (Penitenciária  Odenir  Guimarães)  ou  em  qualquer  outro
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estabelecimento prisional adequado, a ser indicado pelo juízo da execução

penal competente.

Já as penas impostas a FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO,

LEANDRO RODRIGUES DOMINGUES, LARISSA CARNEIRO DE

OLIVEIRA, DAVI PEREIRA DA COSTA e DEOCLÉCIO PEREIRA

DA  COSTA deverão  ser  cumpridas  no  regime  inicialmente

SEMIABERTO,  nos  termos  do artigo  33,  §  2º,  alínea  “b”,  do  Código

Penal,  na  Penitenciária  Odenir  Guimarães  ou  em  qualquer  outro  local

adequado indicado pelo juízo da execução penal competente.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR

RESTRITIVAS DE DIREITOS

Em virtude do que dispõe o artigo 44, incisos I e II, do Código

Penal, incomportável a substituição por penas restritivas de direitos porque

as sanções corpóreas são superiores a 04 (quatro) anos. Pelo mesmo moti-

vo, é inviável a suspensão da execução da pena, prevista no artigo 77 do

Código Penal.

DA POSSIBILIDADE DE OS ACUSADOS RECORREM EM

LIBERDADE

Tendo  em  vista  que  os  sentenciados  permaneceram  soltos

durante toda a instrução criminal e que não se fazem presentes razões para

a decretação da prisão preventiva, máxime porque não se tem notícia de
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reiteração  delitiva,  PERMITO-LHES aguardar  o  pronunciamento  de

segundo grau em liberdade ou, a depender do entendimento do segundo

grau, o trânsito em julgado da presente sentença penal condenatória.

DAS PENAS DEFINITIVAMENTE APLICADAS

CLENILSON FRAGA DA SILVA: 09 (NOVE) ANOS, 07 (SETE) ME-

SES E 10 (DEZ)  DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 30 (TRINTA)

DIAS-MULTA, em regime inicial FECHADO.

DÁRIO ALVES PAIVA NETO: 12 (DOZE) ANOS, 04 (QUATRO) ME-

SES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 37 (TRINTA

E SETE) DIAS-MULTA, em regime inicial FECHADO.

GERALDO MAGELA NASCIMENTO: 12 (DOZE) ANOS, 04 (QUA-

TRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 37

(TRINTA E SETE) DIAS-MULTA, em regime inicial FECHADO.

ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA: 12 (DOZE) ANOS, 07 (SETE)

MESES e 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE

34 (14+20) (TRINTA E QUATRO) DIAS-MULTA, em regime inicial

FECHADO.

FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO: 07 (SETE) ANOS, 11 (ONZE)

MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 33 (TRINTA E

TRÊS) DIAS-MULTA, em regime inicial SEMIABERTO.
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LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA: 06 (SEIS) ANOS E 10 (DEZ)

MESES DE  RECLUSÃO, ALÉM  DE  28  (VINTE  E OITO)  DIAS-

MULTA, em regime inicial SEMIABERTO.

LEANDRO  RODRIGUES  DOMINGUES:  06  (SEIS)  ANOS  E  10

(DEZ)  MESES DE  RECLUSÃO, ALÉM DE  28  (VINTE  E  OITO)

DIAS-MULTA, em regime inicial SEMIABERTO.

DAVI PEREIRA DA COSTA: 04 (QUATRO) ANOS, 02 (DOIS) ME-

SES e  05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE  12 (DOZE)

DIAS-MULTA, em regime inicial SEMIABERTO.

DEOCLÉCIO  PEREIRA  DA  COSTA:  04 (QUATRO) ANOS, 02

(DOIS) MESES e 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12

(DOZE) DIAS-MULTA, em regime inicial SEMIABERTO.

DA PERDA DO MANDATO ELETIVO E DA INABILITAÇÃO PARA

CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA E MANDADO ELETIVO

No  presente  caso,  observo  que  os  sentenciados  agiram  na

condição  de  funcionários  públicos,  um deles  no  exercício  de  cargo  de

vereador, e que as penas ultrapassaram a 01 (um) ano. Observo, ainda, que

as condenações se deram pela prática de crimes de organização criminosa e

peculados continuados,  os  quais  causaram prejuízo superior  a  02 (dois)

milhões de reais à AGETUL.
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O  conjunto  desses  fatores,  a  meu  ver,  torna  adequada  e

necessária, nos termos do artigo 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal, a

decretação da perda do cargo ou função pública e/ou do mandato eletivo

dos supracitados réus. 

Sobre o assunto, prevê o artigo em comento que: “Art. 92 - São

também efeitos da condenação: I - a perda de cargo, função pública ou

mandato eletivo:  a)  quando aplicada pena privativa de liberdade por

tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de

poder ou violação de dever para com a Administração Pública (...)”.

Nessa mesma esteira, leciona o artigo 2º, § 6º, da Lei 12.850/13

que:  “(...)  A  condenação  com  trânsito  em  julgado acarretará  ao

funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo

e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de

8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena. (...)”.

No que se refere a  ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA,

obtempero que se trata de réu que já possui duas condenações por crimes

análogos,  uma ainda não transitada em julgado,  e  a  outra atingida pela

prescrição, que, por isso, perdeu seus efeitos – o qual, agora, sofre nova

condenação. Além disso, vejo que ZANDER exercia papel de liderança na

organização criminosa, o que, inequivocamente, constitui violação aos seus

deveres funcionais.
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Nessa mesma direção, vejo a comprovação de que o esquema

espúrio  denunciado  neste  feito  tinha  por  desiderato,  além  do

locupletamento ilícito, finalidade eleitoreira. Como vereador, cumpria ao

acusado  ZANDER,  a  bem  do  interesse  público,  zelar  pela  correta

aplicação da lei, bem assim, pelo combate ao crime e à corrupção, mas não

o  fez.  Ao  contrário,  preferiu  utilizar  o  mandato  eletivo  e  o  poder  de

influência  que  detinha  para  locupletar-se  ilicitamente  e  financiar  sua

campanha.

Nesse sentido, entendo que, violados os seus deveres para com

a  Administração  Pública,  como  efeito  da  condenação,  em  relação  a

ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA, deverá ser imposta a perda do

mandato eletivo, assim como a inabilitação para o exercício de função ou

cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos, subsequentes ao cumprimento da

pena.

ISTO POSTO,  como efeito secundário da condenação, com

fundamento no disposto no artigo 92, inciso I, alínea “a” do Código Penal,

DECRETO  a  perda  do  mandato  de  vereador  de  ZANDER  FÁBIO

ALVES  DA  COSTA  (legislatura  2016/2020),  bem  como  a  sua

inabilitação  para  o  exercício  de  cargo  ou  função  pública,  mandato

eletivo ou de nomeação pelo prazo de 8 (oito) anos, subsequentes ao

cumprimento  da  pena,  nos  termos  do  artigo  2°,  §6°  da  Lei  n°

12.850/13.
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DETERMINO, ainda, que, uma vez transitada em julgado,

a presente condenação seja comunicada à Câmara de Vereadores do

Município de Goiânia/GO, à Casa Civil do Município, do Estado e da

União, para a adoção das providências administrativas pertinentes, no

que diz  respeito  ao cumprimento da  decisão de  perda de  cargo ou

função pública, mandato eletivo ou de nomeação, e de interdição para

exercício de cargo ou função pública. 

DA PERDA DO CARGO E FUNÇÃO PÚBLICA 

Nessa mesma toada, verifico que  CLENILSON FRAGA DA

SILVA,  LEANDRO  RODRIGUES  DOMINGUES  e LARISSA

CARNEIRO DE OLIVEIRA são servidores públicos municipais efetivos,

sendo  os  dois  primeiros  vinculados  à  COMURG,  enquanto  a  última  é

vinculada à AGETUL. Já  o acusado  DÁRIO ALVES PAIVA NETO  é

servidor público estadual.

Já  os  acusados  GERALDO  MAGELA  NASCIMENTO,

DAVI PEREIRA DA COSTA, DEOCLÉCIO PEREIRA DA COSTA e

FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO,  ao  tempo  dos  fatos,  ocupavam

cargos comissionados na AGETUL.

Conforme  fundamentação  explanada  alhures,  houve,  em

relação a todos os réus, violação do dever funcional, mesmo nas hipóteses

de desvio de função ou de ocupação de cargo em comissão.
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Assim, também como efeito secundário da condenação,  com

fundamento no disposto no artigo 92, inciso I, alínea “a” do Código Penal,

DECRETO  a perda dos cargos e/ou função pública  de DÁRIO ALVES

PAIVA NETO, LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA, CLENILSON

FRAGA DA SILVA e LEANDRO RODRIGUES DOMINGUES, bem

como a  inabilitação dos referidos réus para o exercício de cargo ou

função pública, mandato eletivo ou de nomeação pelo prazo de 8 (oito)

anos, subsequentes ao cumprimento da pena, nos termos do artigo 2°,

§6° da Lei n° 12.850/13.

Por  conseguinte,  INDEFIRO  o  pedido  de  revogação  da

medida  cautelar  de  afastamento  da  função  pública  formulado  pela

defesa de     L  ARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA.

Em  relação  a    GERALDO  MAGELA  NASCIMENTO  ,

DAVI PEREIRA DA COSTA  ,     DEOCLÉCIO PEREIRA DA COSTA   e

FABIANA  NARIKAWA  ASSUNÇÃO  –  considerando  que  não  há

informação nos autos sobre eventual exercício atual de cargo público,

DECRETO apenas a   inabilitação dos referidos réus para o exercício de

cargo ou função pública, mandato eletivo ou de nomeação pelo prazo

de 8 (oito) anos, subsequentes ao cumprimento da pena, nos termos do

artigo 2°, §6° da Lei n° 12.850/13.

DETERMINO  que,  uma  vez  transitada  em  julgado,  a

presente condenação seja comunicada à Casa Civil do Município, do
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Estado e da União,  para a adoção das providências administrativas

pertinentes. 

DA REPARAÇÃO DO DANO   

Como efeito da condenação, com arrimo no artigo do 91, I, do

Código Penal e no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, con-

deno  CLENILSON  FRAGA  DA  SILVA, DÁRIO  ALVES  PAIVA

NETO, GERALDO MAGELA NASCIMENTO, LARISSA CARNEI-

RO DE OLIVEIRA, LEANDRO RODRIGUES DOMINGUES,  DAVI

PEREIRA DA COSTA, DEOCLÉCIO PEREIRA DA COSTA, FABIA-

NA NARIKAWA ASSUNÇÃO e ZANDER FÁBIO ALVES DA COSTA

a,  solidariamente,  repararem  o  dano  causado,  no  importe  de

R$2.181.458,10 (dois milhões, cento e oitenta e um mil,  quatrocentos e

cinquenta e oito reais e dez centavos) - menor valor apontado pelo Estudo

Sobre Arrecadação (fls. 416/435), elaborado pela Superintendência de Pla-

nejamento e Gestão do Ministério Público– SUPLAN – a ser acrescido de

correção monetária pelo IGP-M e de juros moratórios de 1% ao mês a par-

tir do recebimento da denúncia.

Eventuais valores pagos esse título deverão ser decotados da

reparação de danos cíveis respectiva (ação de improbidade).

DO PERDIMENTO DE BENS E VALORES

Ao  oferecer  a  denúncia,  o  Ministério  Público  requereu  o
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bloqueio dos bens dos denunciados  CLENILSON FRAGA DA SILVA,

DÁRIO  ALVES  PAIVA  NETO,  DAVI  PEREIRA  DA  COSTA,

DEOCLÉCIO  PEREIRA  DA  COSTA,  FABIANA  NARIKAWA

ASSUNÇÃO,  GERALDO  MAGELA  NASCIMENTO,  LARISSA

CARNEIRO  DE  OLIVEIRA,  LEANDRO  RODRIGUES

DOMINGUES,  TÂNIA  CAMILA  DE  JESUS  NASCIMENTO  DE

SOUSA  e  ZANDER  FÁBIO  ALVES  DA  COSTA,  para  garantir  o

ressarcimento integral do dano - no valor de R$2.181.458,10 (dois milhões,

cento  e  oitenta  e  um mil,  quatrocentos  e  cinquenta  e  oito  reais  e  dez

centavos) - de forma solidária, por aplicação analógica do artigo 942 do

Código Civil, com fundamento no artigo 91, § 1º e § 2º, do Código Penal. 

A medida cautelar foi deferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal

desta Comarca, conforme decisão acostada aos autos às fls. 449/455.

À LUZ DO EXPOSTO, com a superveniência da condenação

dos réus pelos crimes denunciados, convolando a medida assecuratória real

mencionada,  DECRETO o  perdimento  de  todos os  bens  e  valores dos

acusados  CLENILSON FRAGA DA SILVA,  DÁRIO ALVES PAIVA

NETO, FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO, GERALDO MAGELA

NASCIMENTO, LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA, LEANDRO

RODRIGUES  DOMINGUES,  DAVI  PEREIRA  DA  COSTA,

DEOCLÉCIO PEREIRA DA COSTA e ZANDER FÁBIO ALVES DA

COSTA, bloqueados neste feito, para a reparação dos danos causados ao

erário, conforme dicção do disposto no art. 91, II, "b", do Código Penal.
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A referida medida atingirá os seguintes bens bloqueados via

sistema: 1)I/GM Classic Life, placa NKR 0524 GO (fl. 457), pertencente

ao réu CLENILSON; 2) I/Ford Fusion AWD GTDI B, placa PQD 51511

GO (fl.  458),  pertencente ao réu  DÁRIO;  3) Honda/Biz 125 EX, placa

OND 4333 GO (fl. 461), e o valor de R$ 5.291,25 (cinco mil, duzentos e

noventa e um reais e vinte e cinco centavos) (fl. 918), pertencentes à ré

FABIANA;  4)Yamaha/BR  125  K,  placa  KEB  8198  GO  (fl.  462),

pertencente  ao  réu  GERALDO MAGELA;  5)  I/Chevrolet  Classic  LS,

placa ONK 2345 GO (fl. 463), e o valor R$ 6.000,00  (seis mil reais) (fls.

218/219, dos autos de nº 201700252377), pertencentes ao réu LEANDRO;

6) Honda/CG 150 FAN ESDI, placa FRO 1452 GO e o imóvel denominado

Fazenda Samambaia, em Petrolina de Goiás (fls. 1130/1132), pertencentes

ao réu ZANDER, 7) o valor de R$ 540,31 (quinhentos e quarenta reais e

trinta e um centavos (fl. 918), pertencente à ré LARISSA; 7)Honda/CG150

Titan MIX ES, placa NVV 8392 GO; e Sundown/Hunter 125 SE, placa

NGX 3748 GO (fl. 459), pertencentes ao réu DAVI; e VW/Polo Sedan 1.6,

placa JSW 4810 GO (fl. 460), pertencente ao réu DEOCLÉCIO.

Após  o  trânsito  em  julgado,  os  bens  serão  alienados

judicialmente,  de  modo  que  deverão  ser  entregues  em  juízo,  e

revertidos os valores em proveito da autarquia municipal vitimada.

Os  valores  constritados  nas  contas  bancárias  dos

supracitados réus deverão ser transferidos para conta do FUNDESP,

desde  já.  Oficie-se  às  instituições  financeiras  respectivas  para  as
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devidas transferências. 

Considerando  que TÂNIA  CAMILA  DE  JESUS

NASCIMENTO DE SOUSA foi absolvida, determino o desbloqueio dos

valores  porventura  sequestrados,  bem como a  liberação  de  suas  contas

bancárias, via BANCEJUD. Caso necessário, expeça-se alvará ou ofício.

Em consequência,    INDEFIRO   o  pedido  de  desbloqueio  de

bens, formulado pela defesa de   LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA.

De  outra  banda,  por  não  mais  possuir  utilidade  para  o

processo, determino a restituição aparelho telefônico que se encontra

apensado  a  este  feito.  INTIME-SE     LARISSA  CARNEIRO  DE

OLIVEIRA   para,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  retirar  na  escrivania  o

mencionado  equipamento  eletrônico.  Em  caso  de  inércia,  autorizo  a

alienação do supracitado aparelho pela Comissão de Leilão da Diretoria do

Foro, depositando-se o valor auferido em conta do FUNDESP. Cumpra-se,

servindo esta decisão como ofício, nos termos do Provimento 02/2012 da

CGJ/GO.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

DA PENA DE MULTA: A pena de multa deverá ser satisfeita

no prazo de 10 (dez) dias, após o trânsito em julgado da presente sentença.

DAS  CUSTAS  PROCESSUAIS: Condeno  os  réus
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CLENILSON  FRAGA DA SILVA, DÁRIO  ALVES  PAIVA NETO,

GERALDO MAGELA NASCIMENTO, LARISSA CARNEIRO  DE

OLIVEIRA, LEANDRO  RODRIGUES  DOMINGUES,  DAVI

PEREIRA  DA  COSTA, DEOCLÉCIO  PEREIRA  DA  COSTA,

FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO e  ZANDER FÁBIO ALVES DA

COSTA ao  pagamento  das  custas  processuais,  visto  que  não  são

beneficiários da Assistência Judiciária gratuita.

DOS  DIREITOS  POLÍTICOS: Transitada  em  julgado  a

sentença  condenatória,  ficam  automaticamente  suspensos  os  direitos

políticos  dos  condenados.  Comunique  à  Justiça  Eleitoral,  e,  após  o

cumprimento da pena, oficie-se para cancelamento da restrição. 

DA DETRAÇÃO: reconheço o tempo de prisão cautelar dos

sentenciados para fins de detração penal.

Oportunamente,  após  o  trânsito  em  julgado  da  presente

sentença, tomem-se as seguintes providências: 

1)  oficie-se  ao  cartório  distribuidor  criminal  desta  Comarca,

fornecendo-lhe informações sobre a presente condenação, para atualização

dos arquivos pertinentes ao(s) referido(s) sentenciado(s); 2) comunique-se

a  condenação  ao  Departamento  de  Polícia  Federal,  por  meio  de  sua

Superintendência  Regional  em  Goiás,  para  o  seu  devido  registro  no

Sistema Nacional de Identificação Criminal– SINIC; 3) Oficie-se à Zona
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Eleitoral em que esteja(m) inscrito(s) o(s) condenado(s) ou, se esta não for

conhecida,  ao  Tribunal  Regional  Eleitoral,  para  fins  de  suspensão  dos

direitos políticos do(s) sentenciado(s), consoante inteligência do inciso III,

do  artigo  15,  do  ordenamento  jurídico  constitucional  vigente,  e;

4)expeçam-se  as  competentes  guias  de  recolhimento  definitivas  para

encaminhamento ao estabelecimento prisional e ao juízo da execução penal

respectivos.

Publique-se,  registre-se  e  intimem-se.  Após  o  trânsito  em

julgado, arquivem-se os autos.

Goiânia, 29 de janeiro de 2020.

PLACIDINA PIRES
Juíza respondente pela Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por

Organização Criminosa e de Lavagem de Capitais


	De modo diverso, o acusado LEANDRO RODRIGUES DOMINGUES (fls. 243/246, 280 e 323/324) e as acusadas LARISSA CARNEIRO DE OLIVEIRA (fls. 254/258, 291 e 308/320) e FABIANA NARIKAWA ASSUNÇÃO (fls. 272/279), durante as suas oitivas no Ministério Público, confessaram, ainda que de forma parcial, participação no esquema criminoso, detalhando qual era a atuação de cada um, como funcionava a organização criminosa. Veja (com os grifos nossos):

