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Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes,

A Procuradora-Geral da República, no uso de suas atribuições constitucionais,

com fundamento no art. 129, inciso I da Constituição, vem oferecer 

denúncia 

contra  HEBERTE LAMARCK GOMES DA SILVA (BETINHO GOMES),  brasileiro,

casado, Deputado Federal, inscrito no CPF sob o nº 020.084.884-46 nascido em 27 de abril de

1974, filho de Maria Auxiliadora Gabriel da Silva, podendo ser notificado no Gabinete nº 269

do Anexo  3, Pavimento Superior, Ala  A,  Câmara dos Deputados,  Praça dos Três Poderes –

Brasília/DF, pelos fatos e fundamentos que passa a expor.

Gabinete da Procuradora-Geral da República
Brasília/DF
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I

HEBERTE LAMARCK GOMES DA SILVA, de forma livre e consciente, omitiu em

sua prestação de contas para fins eleitorais, a quantia de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta

e cinco mil reais) recebida em espécie de Roberto Leite Ribeiro para sua campanha ao cargo

de deputado estadual em Pernambuco em 2010. 

Sua conduta omissiva na prestação de contas de campanha ao Tribunal Regional

Eleitoral de Pernambuco ocorreu em 12/11/2010, conforme planilha de despesas e receitas da

campanha eleitoral de 2010 (fls. 64/68). 

Ao assim proceder, o denunciado praticou a conduta tipificada no art. 350 do Có-

digo Eleitoral1.

Há provas nos autos de que HEBERTE LAMARCK, conhecido como “Betinho Go-

mes”, obteve recursos financeiros emprestados por Roberto Leite Ribeiro para financiar sua

campanha eleitoral de 2010, e ofereceu em garantia o cheque nº 900023 da Caixa Econômica

Federal (conta 03002043-7, agência 1580, da Eleição 2010 Heberte Lamarck), no valor de R$

365.000,00, emitido em 25/08/2010 (fl. 26).

1 Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nele inserir ou
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais:

     Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e reclusão até
três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular.

 Inquérito nº 4125/DF 2



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Em seu depoimento (fl. 134), Roberto Leite Ribeiro confirmou todas as informa-

ções contidas na ação monitória (fls. 12/23), esclarecendo o seguinte:

“...que seu amigo de longas datas, Sr. Saulo Cunha Alves, pediu ao depoente di-

nheiro para emprestar para a campanha do atual deputado Federal Betinho Go-

mes,  à  época  candidato  a  Deputado Estadual;  Que Betinho foi  quem pediu  a

Saulo para que procurasse o depoente para essa finalidade; 

Que o depoente confiava muito em Saulo por ser pastor evangélico e seu amigo

há muitos anos; Que o depoente também já conhecia Betinho, mas este não era

nem nunca foi seu amigo pessoal; 

Que Saulo explicou ao depoente que esse empréstimo no valor de R$365.000,00

(trezentos e sessenta e cinco mil reais) seria por um prazo de apenas uma semana

 Inquérito nº 4125/DF 3



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

já que, segundo Saulo, o PSDB nacional, então liderado pelo falecido deputado

federal Sérgio Guerra, mandaria Hum milhão de reais ao PSDB de Jaboatão dos

Guararapes;  Que inclusive Saulo mostrou  um papel  para comprovar  que essa

transferência do PSDB Nacional iria ocorrer; 

Que em razão do apelo de seu amigo Saulo, então tesoureiro do candidato Beti-

nho Gomes, decidiu fazer esse empréstimo; 

Que esse primeiro encontro com Saulo ocorreu no Shopping sozinho, apenas

com o depoente; 

Que houve um segundo encontro entre o depoente e Saulo numa sala de um ho-

tel no bairro da Piedade; Que essa sala desse hotel era utilizado por Saulo e Ro-

nildo  como  ponto  para  resolver  questões  de  campanha;  Que  nesse  segundo

encontro estava presente o Sr. Ronildo, então secretário de imprensa da Prefeitura

do Jaboatão dos Guararapes e também coordenador da campanha do deputado

Betinho Gomes; 

Que foi nesse segundo encontro que foi apresentado ao depoente o documento

comprovando esse suposto repasse do PSDB Nacional no valor de valor de hum

milhão; Que o depoente foi informado que quando esse repasse do PSDB ocor-

resse o depoente poderia apresentar o cheque recebido; 

Que houve ainda um terceiro encontro para entrega do dinheiro; Que nessa oca-

sião, neste terceiro encontro, o depoente foi juntamente com seu amigo de infân-

cia Petrônio Borges Iglesias ao shopping Center, local onde os aguardavam Sr.

Saulo e Ronildo os quais receberam a importância de R$ 365.000,00 mil reais,

em espécie, entregue pelo depoente; 

Que nessa ocasião Saulo telefonou para Betinho Gomes para informar 'que o pro-

blema tinha sido resolvido'; Que Saulo mencionou ao depoente que esse dinheiro

era para quitar promessas políticas atreladas a campanha de Betinho Gomes, à

época candidato a Deputado Estadual;  Que o depoente pôde perceber que Saulo

recebia vários telefonemas de pessoas cobrando pagamento; 
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Que o depoente não recebeu nada em troca desse empréstimo, apenas a promessa

de devolução do valor pago; Que como disse recebeu um cheque assinado pelo

próprio Betinho como garantia; 

Que a gráfica Flamar já prestou serviços de gráfica a Betinho Gomes no valor es-

timado de R$ 42 mil reais aproximadamente, valor esse que inclusive não foi qui-

tado/pago; Que esse serviço  não teve nada a ver com o empréstimo mencionado

nesta Carta Precatória; 

Que não procede de nenhuma forma a afirmação de Betinho no sentido de que o

empréstimo recebido seria para pagar valor incerto de despesas que ainda iriam

ser gastos da Gráfica Flamar; 

Que quer deixar consignado que o valor de 365 mil reais é extremamente despro-

porcional para gastos apenas com serviços gráficos utilizados para uma campanha

de deputado estadual; Que o depoente disse que esse valor, 365 mil, em serviços

gráficos, seria proporcional a uma campanha de Prefeito de Município de Grande

porte; 

Que esse valor de 365 mil reais também não seria compatível com gastos de ma-

terial impresso apenas com a gráfica Flamar.

Os esclarecimentos acima foram confirmados por Petrônio  Borges Iglessias Fi-

lho, que acompanhou Roberto Leite Ribeiro ao shopping center quando ocorreu a entrega dos

valores (fls. 98/99):

“...Que em determinada data, no ano de 2010, após visita a Gráfica Flamar Edi-

tora Ltda., Roberto Leite Ribeiro o convidou para almoçar no Shopping Center

Recife; 

Que antes do almoço, todavia, Roberto passou no Banco do Brasil, Agência Re-

cife Centro, onde sacou uma quantia significativa em espécie, que iria ser em-

prestada ao então candidato Betinho Gomes; 

Que não presenciou a contagem do numerário, não sabendo o valor que foi sa-

cado; 

Que esclarece, todavia, que aparentava ser um valor grande, já que foi entregue

em um envelope volumoso; 
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Que em seguida, seguiram para o almoço no Shopping Center Recife, mais preci-

samente no Restaurante AppleBee's, que ainda funcionava no local; 

Que ao chegar, Roberto pediu ao depoente para lhe aguardar em outra mesa, en-

quanto fazia a entrega do numerário a dois indivíduos de confiança do então can-

didato Betinho Gomes; 

Que presenciou a entrega do envelope a esses dois indivíduos, sabendo que um

deles se chama Saulo; Que Saulo trabalhava, à época, na campanha de Betinho

Gomes (…); 

Que esclarece que Roberto lhe mostrou, nesta ocasião, um cheque no valor de

R$365.000,00, correspondente ao valor do empréstimo, o qual lhe foi fornecido

pelos dois indivíduos que tinham acabado de sair.”

Estas declarações são corroboradas pelos  documentos de fls. 273/275,  que de-

monstram dois saques  feitos da  conta da Gráfica Flamar Editora Ltda. nos valores de R$

200.000,00, em 27 de julho de 2010, e de R$ 220.000,00, em 24 de agosto de 2010. Extrai-se

desta documentação que, na entrega do dinheiro em espécie ao denunciado, foi utilizada parte

do valor do primeiro saque (R$145.000,00), acrescido do valor total do segundo saque, reali-

zado no dia da entrega do numerário.
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A data do segundo saque (24/08/2010) é compatível com a data do cheque entre-

gue  em garantia pelo denunciado  a Roberto Leite Ribeiro (25/08/2010),  o que corrobora o

contexto probatório relativo à assunção de empréstimo de valores expressivos, gastos em

campanha eleitoral do denunciado, e deliberadamente não declarados à Justiça Eleitoral.

Registra-se ainda que,  ao ingressar com a  ação monitória  contra o  denunciado,

Roberto Leite Ribeiro apresentou declarações firmadas por Saulo Cunha Alves, André Marcel

Cascudo Alves, Petrônio Borges Iglessias Filho e Stefano Vay2, que confirmaram a tomada de

recursos pelo então candidato a deputado estadual HEBERTE LAMARCK GOMES DA SILVA e

o recebimento do cheque no valor de R$365.000,00 como garantia da operação.

Em acréscimo a estes elementos, verifica-se que Roberto Leite Ribeiro registrou,

na sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda 2010/2011 (fls. 262), o repasse de

recursos ao denunciado, situação que, mais uma vez, reforça a materialidade dos fatos ilícitos

ora descritos.

2 Fls. 31/34.
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Em seu depoimento, o denunciado confirmou a emissão do cheque, mas apresen-

tou  justificativa que não tem amparo no contexto probatório que embasa esta denúncia (fls.

54/57)3.

Restou provado que o denunciado, de forma voluntária, consciente e deliberada,

emitiu cheque da conta da campanha eleitoral de 2010 em favor de Roberto Leite Ribeiro e

deixou de declarar a expressiva quantia que lhe foi entregue por este, em espécie, na presta-

ção de contas eleitoral correspondente. Está demonstrada, assim, a autoria e a materialidade

do crime capitulado no artigo 350 do Código Eleitoral.

II

O denunciado era capaz à época dos fatos, tinha consciência da ilicitude e dele se

exigia conduta diversa, estando demonstradas a autoria e a materialidade delitiva.

III

Pelo exposto, requeiro:

(i) a imediata notificação do denunciado para oferecer resposta, nos termos do

artigo 4º da Lei nº 8.038/90;

(ii) o recebimento da denúncia, com citação do denunciado para responder aos

termos da ação penal ora proposta;

3 A versão apresentada pelo denunciado diverge do conjunto probatório coligido na investigação cri-
minal por várias razões fáticas, dentre estas, o fato de que o cheque da conta da campanha eleitoral de
2010 de  HEBERTE LAMARCK foi emitido em favor de Roberto Leite  Ribeiro e não da sua gráfica.
Também não foi apresentado qualquer contrato ou recibo que vincule o cheque aos serviços gráficos
prestados no decorrer da campanha eleitoral, além de o próprio montante do valor inserto na cártula
superar, em oito vezes, o valor dos serviços gráficos utilizados na campanha a deputado estadual. Tre-
cho de depoimento  prestado pela testemunha Roberto Leite Ribeiro esclarece, fls. 134/135:  “QUE a
gráfica Flamar já prestou serviços de gráfica a BETINHO GOMES no valor estimado de R$42 mil re-
ais aproximadamente, valor esse que inclusive não foi quitado/pago; QUE não procede de nenhuma
forma a afirmação de BETINHO no sentido de que o empréstimo recebido seria para pagar valor in-
certo de despesas que ainda iriam ser gastas na GRÁFICA FLAMAR...QUE, como já disse BETI-
NHO contratou serviços de gráfica da empresa do depoente no valor aproximado de 42 mil reais;
QUE, inclusive, tem a nota fiscal desse serviço...”. 
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(iii) a oitiva das testemunhas abaixo arroladas;

(iv) a condenação do denunciado nas penas cominadas no artigo 350 do Código

Eleitoral.

Brasília, 14 de março de 2018.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República

Rol de testemunhas:

1.  Roberto Leite Ribeiro  brasileiro, casado, filho de Alcides Ribeiro e Zilda Leite Ribeiro,

nascido  em  08/06/1953,  natural  de  Recife/PE,  industrial,  RG  1019282/SSP/PE, CPF

084.920.184-53, residente na Rua Cais de Santa Rita, n. 675, apto. 3701, Ed. Piar Duarte Co-

elho, Bairro Santo Antônio, CEP 50020-360-Recibe/PE (fl. 134/135);

2. Petrônio Borges Iglessias Filho, brasileiro, filho de Petrôneo Borges Iglessias e Zélia Cor-

reia  Iglessias,  nascido  em  10/06/1955,  natural  de  Recife/PE,  comerciante,  RG

1117254/SSP/PE,  CPF 075.254.434-91,  residente na Rua Pedro Melo, n º 175, Bairro San

Martin, CEP 50761-040, Recife/PE (fl. 98/99);

3. Saulo Cunha Alves, brasileiro, casado, filho de Moisés Alves do Nascimento e Amara Ma-

rina Cunha Alves, nascido em 04/11/1966, natural de Recife/PE, RG 2844326/SSP/PE, CPF

531321654-68,  residente e domiciliado na Rua Daniel Antônio Rodrigues, n º 100, Bairro

Afogados, CEP 50850-360, (fl. 95/96);
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4. Stefano Vay,  brasileiro, casado, filho de SérgioVay e Anna Maria Barla Vay, nascido em

08/07/1966,  RG W300511V/PF/PE, CPF 084.930.488-10,  residente e  domiciliado na Rua

Professor Mário Ramos, n º 585, Bairro Candeias, CEP  54450-120 (fl. 101/102).

 Inquérito nº 4125/DF 10


