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A POLÍCIA FEDERAL, por intermédio, dos Delegados de Polícia Federal 

subscritores, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, mais 

especificamente do disposto no art. 3º, VI, da Lei 12.850/2013, 311 do Código 

de Processo Penal, e art. 144, § 1º, da Constituição Federal, vêm, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência representar por medidas cautelares 

de: 

BUSCA E APREENSÃO, PRISÃO PREVENTIVA E SUSPENSÃO DO 

EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA 

 Em face dos sujeitos passivos abaixo qualificados: 

 
 

(i)            JOSÉ WILSON SANTIAGO, portador do CPF nº 161.599.774-15, 
nascido em 10.06.57, filho de ADINA GLORIA SANTIAGO e de FRANCISCO 
FERREIRA SANTIAGO;  



(ii)  JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES, portador do CPF nº 
146.193.004-97, nascido em 08.08.55, filho de MARIA DO SOCORRO 
FERNANDES e de JOSE CIRILO FERNANDES; 

 
(iii) EVANI RAMALHO, portadora do CPF nº 152.887.008-50, nascida 

em 28.07.72, filha de MARIA LOPES FERREIRA e de AMADEU RAMALHO; 
 

 
(iv) ISRAEL NUNES DE LIMA, portador do CPF nº 775.814.744-53, 

nascido em 23.10.73, filho de SEVERINA RODRIGUES NUNES DE LIMA e de 
JOSÉ FRANCISCO DE LIMA; 

 
(v)  SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO, portador do CPF 

nº 024.093.694-99, nascido em 03.07.77, filho de FRANCISCA MARIA DO 
NASCIMENTO e de VICENTE ANTONIO DO NASCIMENTO; 

 
(vi) LUIZ CARLOS DE ALMEIDA, portador do CPF nº 452.660.934-04, 

nascido em 10.12.68, natural de UIRAÚNA - PARAÍBA, filho de FRANCISCA 
ANTONIA DE ALMEIDA e de JOAO INACIO DE ALMEIDA; 
 

 
(vii) ZOIR NEVES SOARES JÚNIOR, portador do CPF nº 868.115.091-

04, nascido em 21.12.79, filho de EVANIR VALENCA SOARES e de ZOIR 
NEVES SOARES; 

 
(viii) CLEDSON DANTAS NÓBREGA, portador do CPF nº 

965.568.894-15, nascido em 01.03.74, filho de MARIA DO CARMO DANTAS 
NOBREGA e de CLEMANCEAU NOBREGA DA SILVA; 

 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 Cuidam os autos de investigação criminal determinada pelo decisum de 

fls. 34/43, da lavra do Excelentíssimo Ministro Relator, cuja deflagração se deu 

a partir de notícia-crime apresentada por George Ramalho Barbosa (fls. 11/13), 

proprietário da empresa COENCO CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E 

COMÉRCIO LTDA., CNPJ 00.431.864/0001-68, contratada mediante prévio 

acerto de repasse de propinas, pela Prefeitura de Uiraúna/PB, em regime de 

empreitada por preço unitário, para construção de um sistema adutor que se 

estenderia do município de São José do Rio do Peixe/PB ao município de 

Uiraúna/PB (Autora Capivara), no Sertão da Paraíba, região historicamente 

castigada pelo flagelo da seca, nos termos do Contrato nº 00035/2018 – CPL 

(LINK). 

Contrato%20Uiraúna.pdf


 A contratação da empresa COENCO, no montante de R$ 24.807.032,95, 

teria decorrido de negociações espúrias encetadas entre o Deputado Federal 

Wilson Santiago (PTB/PB) e o empresário George Ramalho Barbosa, em que 

ficou acertado, sobre o valor do contrato, o repasse de propinas no montante de 

10% para o citado parlamentar e 5% para o Prefeito de Uiraúna/PB, João Bosco 

Nonato Fernandes, popularmente conhecido como Dr. Bosco, conforme 

relatado por George Ramalho no depoimento de fls. 11/13 (LINK). 

 Em razão, portanto, dos graves indícios de envolvimento de Deputado 

Federal nos fatos delituosos objeto de investigação, foram os autos remetidos, a 

teor do art. 102, I, b), da Constituição Federal, ao Supremo Tribunal Federal. 

 O Excelentíssimo Ministro Relator, então, determinou a instauração deste 

Inquérito e a realização das diligências sugeridas pela Polícia Federal às fls. 07, 

a fim de que a autoridade policial possa “reunir elementos à investigação, 

efetuando as diligências necessárias à elucidação dos fatos, conforme o art. 230-

C do RISTF”.    

Registre-se, ademais, autorização judicial específica para realização de 

ação controlada na forma solicitada pela autoridade policial às fls. 32/33, 

posteriormente prorrogada às fls. 115, haja vista a necessidade de 

materialização probatória dos repasses de propina que, de acordo com o 

colaborador, continuariam ocorrendo.  

  

  

2. DELIMITAÇÃO TEMÁTICA DA INVESTIGAÇÃO 

 

Uma vez autorizada pelo Supremo Tribunal Federal a deflagração desta 

investigação, determinou-se a apreensão formal da mídia eletrônica apresentada 

por George Ramalho contendo os arquivos de áudio por ele gravados, bem 

como do aparelho gravador utilizado no armazenamento das conversas, para 

fins periciais. 

A defesa de George Ramalho, por sua vez, apresentou a petição de fls. 

53/58, em que pugna pela formalização de acordo de colaboração premiada em 

razão da importância probatória de sua proativa atuação na defesa do interesse 

público, arriscando até mesmo sua integridade física e psíquica para obter 

TERMO%20DE%20DECLARACOES%20GEORGE%20BARBOSA%2009%2009%202019.pdf


elementos que possibilitem às autoridades persecutórias desarticular a 

organização criminosa sob investigação. 

Formalizou-se, em seguida, Termo de Intenções de Acordo de 

Colaboração Premiada de fls. 60/73 (LINK), em que a Autoridade Policial 

expressamente condiciona a confecção de futuro acordo de colaboração à 

corroboração probatória dos elementos apresentados pela defesa de George 

Ramalho e ao consequente alcance, conjunta ou alternativamente, dos 

resultados processuais previstos nos incisos I a V do art. 4º da Lei 12.850/2013.  

Como temas propostos no citado Termo de Intenções, restaram 

delineados os seguintes fatos, sem prejuízo de outros que lhes sejam 

conexos ou continentes:  

Temas propostos pelo pretenso colaborador vinculados ao Inq 0004800 - STF 

A) Tratativas iniciais com o Deputado Federal Wilson Santiago visando à 

contratação direcionada da empresa COENCO CONSTRUÇÕES (CNPJ 

00.431.864/0001-68), pela Prefeitura de Uiraúna/PB, para construção de uma 

adutora na região, com o deliberado intuito de repasse de vantagens indevidas ao 

citado parlamentar e ao prefeito mencionado município, João Bosco Nonato 

Fernandes (conhecido como “Dr. Bosco”), na proporção de 10% e 5%, 

respectivamente, dos valores de cada medição;  

B) Fraude na Concorrência Pública nº 001/2018, da Prefeitura de Uiraúna/PB, que 

possibilitou a contratação da empresa COENCO na forma descrita na alínea 

anterior; 

C) Pagamentos reiterados de propina, por parte do pretenso colaborador, ao Deputado 

Federal Wilson Santiago e ao Prefeito Dr. Bosco, desde 2017 até os dias atuais, 

em montantes que se compromete a especificar com os respectivos comprovantes 

bancários de saques em conta corrente; 

D) Indicativos de elementos de ocultação e dissimulação dos recursos de origem 

ilícita angariados por Wilson Santiago e Dr. Bosco para fins de integração, aos 

seus patrimônios formais, dos valores recebidos a título de propina; 

E) Participação das pessoas de Luiz Carlos de Almeida, conhecido como Luizinho, 

motorista de Wilson Santiago, e “Neto Ferreirão”, motorista de Dr. Bosco, no 

recebimento dos valores repassados aos citados agentes públicos a título de 

TERMO%20DE%20INTENCOES%20GEORGE%20RAMALHO%2004%2010%202019.pdf


propina, bem como de Zoir Neves Soares Júnior, Israel Nunes de Lima e Evani 

Ramalho, assessores de Wilson Santiago, na organização criminosa ora delatada, 

sem prejuízo de eventuais novos nomes que venham a surgir no transcurso das 

investigações; 

F) Entrega à Polícia Federal de novos arquivos de áudio e vídeo ou outros elementos 

comprobatórios do esquema criminoso ora delatado.  

 

  Os temas acima discriminados nas alíneas A) a E), portanto, revelam-se 

delimitadores do escopo desta investigação, ressaltando-se que cada um desses 

temas pode ser corroborado por um ou mais fatos (eventos) sobre os quais se 

estrutura esta investigação (item 4).     

 

 

3. DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NAS INVESTIGAÇÕES  
 
As provas angariadas pela Policia Federal, após a determinação de 

instauração de Inquérito Policial oriunda do Supremo Tribunal Federal, derivam 

de cinco vertentes investigativas, a saber: 

1) Submissão do aparelho gravador discreto utilizado e dos arquivos de 

áudio encaminhados pelo colaborador à análise pericial para fins de 

comprovação da higidez do seu conteúdo e de sua compatibilidade enquanto 

meio utilizado para captação das conversas; 

2) Análise e contextualização do conteúdo dos arquivos de áudio para fins 

de compreensão do funcionamento e da dinâmica de atuação da organização 

criminosa investigadas, com a produção de 35 relatórios de análise de áudio;     

3) Apreensão e submissão à perícia do aparelho telefônico do colaborador 

para fins de extração e análise do conteúdo de relevância às investigações; 

4) Acompanhamento de encontros de entrega de propina por meio de 

técnicas de ação controlada, com a produção do Auto Circunstanciado de Ação 

Controlada 002/2019 – DELECOR/SR/PF/PB; 



5)  Análise dos dados bancários apresentados pelo colaborador para fins 

de comprovação da origem da propina que abastece o esquema criminoso ora 

investigado. 

Registre-se, ainda, que a cadeia de custódia das provas restou 

preservada conforme descrito na Informação de Polícia Judiciária nº 70/2019, 

submetendo-se os elementos de prova apreendidos à análise e/ou perícia, com 

a subsequente cautela dos itens no depósito desta Superintendência Regional, 

onde permanecem à disposição do Poder Judiciário. 

Conforme se demonstrará doravante, a robustez das provas que 

alicerçam os fatos narrados pelo colaborador, aferida pela Polícia Federal com 

as diligências de corroboração - aí incluídos os laudos periciais, relatórios de 

análise e registro audiovisual de ações criminosas em ação controlada -  revelam 

a extrema gravidade das condutas delituosas reiteradamente praticadas pela 

organização criminosa investigada e conduzem ao afastamento de eventuais 

incertezas quanto à idoneidade fático-jurídica dos elementos trazidos à ribalta 

por George Ramalho ao longo das investigações.         

 
 

3.1. Laudos Periciais 888/2019 e 909/2019 – SETEC/SR/PF/PB 

Com o objetivo de investigar a higidez dos elementos de prova 

apresentados pelo colaborador, determinou-se, inicialmente, a realização de 

perícia sobre arquivos de áudio por ele apresentados à autoridade policial, bem 

como no aparelho gravador utilizado nas captações discretas, com o objetivo de 

aferir tecnicamente eventual indício de edição, montagem ou trucagem nos 

áudios que fundamentam as acusações do colaborador, bem como para que se 

ateste se efetivamente os áudios partiram do gravador por ele apresentado 

à Polícia Federal. 

Em resposta, aportaram nos autos os laudos periciais nº 888/2019 (fls. 

78/108) (LINK) e 909/2019 (LINK) – SETEC/SR/PF/PB (fls. 116/152), cujas 

conclusões apontam, em síntese, em relação ao primeiro; 

Laudo_888_19-VE_STF_.pdf
Laudo_909_19-VE_STF_02.pdf


(i) o funcionamento normal do gravador gera eventos de descontinuidade 

caracterizados por supressão parcial de fragmentos de áudio quando o 

equipamento detecta trechos de silêncio ou baixa intensidade sonora; 

(ii) as descontinuidades geradas pelo gravador sob teste durante os 

exames não comprometeram o encadeamento lógico de ideias e assuntos, tendo 

sido preservadas a qualidade e a inteligibilidade do áudio; 

Já em relação ao laudo pericial 909/2019, que teve por objeto um dos 

arquivos de áudio apresentados por George Ramalho Barbosa à Policia 

Federal, foi categórico ao asseverar, especificamente em relação aos trechos 

que apresentam relevância para as investigações: 

(i) não foram encontrados elementos de que o áudio tenha sido 

adulterado; 

(ii) as descontinuidades observadas nos exames não comprometeram o 

encadeamento lógico de ideias e assuntos, tendo sido preservadas a qualidade 

e a inteligibilidade do áudio. Nos trechos contínuos delimitados entre 

descontinuidades não foram observados elementos que, de qualquer forma, 

descredenciem a autenticidade dos diálogos ou indiquem a existência de 

adulterações;  

(iii) os exames realizados demonstraram haver plena 

consistência/contabilidade entre os eventos acústicos observados no presente 

laudo e o processo de gravação do equipamento gravador – material 1249/19, 

analisado no Laudo 888/19.    

Dessa forma, embora os arquivos de áudios apresentados pelo 

colaborador apresentem eventos acústicos de supressão/descontinuidade, com 

ligeiras interrupções, pode-se afirmar, com base nos exames periciais, que tais 

eventos decorrem das características técnicas do aparelho gravador 

utilizado pelo colaborador, e não comprometem a qualidade e a 

inteligibilidade das conversas capturadas, restando afastada qualquer 

hipótese de edição, montagem ou trucagem.  

 

 



3.2. Relatórios de Análise de Áudio 

Foram ainda confeccionados trinta e cinco relatórios de análise dos 

áudios apresentados por George Ramalho Barbosa à Polícia Federal nas 

mídias apreendidas às fls. 76 (item 02) e 155, cujos gravíssimos conteúdos 

corroboram, num contexto geral, a narrativa do colaborador e revelam um 

acintoso enredo de repasses sistemáticos de propina oriunda de verbas públicas 

federais destinadas a uma das regiões mais pobres do país.  

Importante registrar, a propósito, que todos os áudios apresentados por 

George nas mídias apreendidas apresentaram as mesmas características 

reveladas pela perícia nos laudos periciais 808 e 909/2019, com ligeiros 

eventos de descontinuidade que não comprometem sua qualidade e sua 

inteligibilidade, não havendo dúvidas, portanto, quanto à higidez das 

captações, tampouco que foram elas realizadas nas mesmas circunstâncias e 

com o mesmo aparelho gravador.   

O conteúdo dos arquivos de áudio corrobora de maneira inequívoca a 

narrativa apresentada pelo colaborador, revelando as entranhas de uma 

organização criminosa que desvia sistematicamente recursos públicos federais 

destinados ao combate à seca no Sertão da Paraíba, especificamente no que 

tange, em síntese, aos seguintes aspectos: 

(i) Envolvimento de Deputado Federal em práticas criminosas e utilização 

dos poderes e influência inerentes à função para tal desiderato1; 

(ii) Pagamentos recorrentes de propina destinados aos agentes políticos 

beneficiários do esquema2;  

(iii) Condicionamento da liberação dos recursos para construção da 

Adutora Capivara ao pagamento das propinas3; 

(iii) Lavagem dos recursos de origem criminosa4; 

                                                           
1 Relatório de Análise de Áudio 002/2019. 
2 Relatórios de Análise de Áudio 05, 06, 10, 11, 12, 14 e 15/2019. 
3 Relatórios de Análise de Áudio 010, e 011 e 015/2019 
4 Relatório de Análise de Áudio 009/2019. 



(iv) Utilização de notas fiscais falsas para acobertamento da contabilidade 

da empresa de cujos cofres deriva o pagamento da propina5; 

(v) Utilização da sede estadual de partido político como local de 

recebimento de propina6; 

(vi) Utilização do fenômeno climático da seca que devasta o Sertão da 

Paraíba como justificativa para pressionar o Poder Executivo a liberar recursos 

que serão objeto de desvio7; 

(vii) Preocupação excessiva, destacadamente dos agentes políticos 

envolvidos, no sentido de que o esquema “não deixe rastro” contábil ou bancário, 

telefônico ou telemático que possa despertar suspeitas dos órgãos de 

investigação8.    

As conversas captadas por George Ramalho Barbosa, entregues à 

Policia Federal no contexto de sua colaboração premiada, demonstram, 

portanto, uma surpreendente naturalidade na manipulação e operacionalização 

de desvios de recursos públicos visando à satisfação da ganância pessoal de 

agentes políticos, ainda que em prejuízo de uma das populações mais carentes 

do pais.   

 

3.3. Laudo Pericial de Extração de Conteúdo de Aparelho Telefônico 

911/2019 e Relatório Parciais de Análise de Mídia 60 e 61/2019  

As conversas de whatsapp mantidas pelo colaborador com os 

investigados, conforme laudo pericial de extração de dados telefônicos do 

aparelho apreendido às fls. 159/161 (Laudo 911/2019) (LINK), e respectivos 

relatórios de análise de mídia (LINK) (LINK) prestam-se, também elas, a 

corroborar os fatos trazidos ao conhecimento da Polícia Federal pelo 

colaborador. 

                                                           
5 Relatórios de Análise de Áudio 002/2019 e 003/3019.  
6 Relatórios de Análise de Áudio 006/2019 e 012/2019. 
7 Relatório de Análise de Áudio 009/2019 
8 Relatório de Análise de Áudio 002, 009, 012, 014 e 027/2019. 

LAUDO%20911%20-%20SETEC%20SR%20PF%20PB.pdf
RELATÓRIOS/RELATÓRIO%20PARCIAL%20DE%20ANÁLISE%20DE%20MÍDIA%2060%20-%20GEORGE%20(WhatsApp).pdf
RELATÓRIOS/RELATÓRIO%20PARCIAL%20DE%20ANÁLISE%20DE%20MÍDIA%2061%20-%20%20GEORGE%20(IMAGENS).pdf


A leitura dos Relatórios 60 e 61/2019 revela os meandros das 

negociações de pagamento de propina decorrente do desvio de recursos 

públicos destinados à construção da “Adutora Capivara”, graves indícios de 

lavagem de dinheiro pela ocultação de patrimônio adquirido com recursos 

criminosos em nome de terceiros, além de trocas de mensagens, com espantosa 

naturalidade, envolvendo cobranças e repasses de propina. 

É possível ainda extrair das mencionadas conversas um verdadeiro 

direcionamento da estrutura administrativa da Prefeitura de Uiraúna/PB para 

acelerar os pagamentos à empresa COENCO dos quais serão desviados os 

recursos da propina, conforme, exemplificativamente, evidencia a imagem 

abaixo. 

 

Imagem 1. Severino Neto, motorista do Prefeito de Uiraúna/PB, conhecedor e partícipe 

do esquema criminoso, em conversa com George Ramalho, pressiona funcionária da 

Tesouraria a acelerar o pagamento destinado à empresa COENCO. 

  



Ademais, os elementos obtidos a partir da extração de dados objeto do 

Laudo Pericial nº 911/2019 permitiu reforçar o vínculo entre os integrantes da 

organização criminosa, de modo a evidenciar o pleno conhecimento, por parte 

dos seus integrantes, do esquema de repasses de propina objeto de 

investigação nestes autos.  

 

3.4. Auto Circunstanciado de Ação Controlada 002/2019  

O Auto Circunstanciado de Ação Controlada 002/2019 (LINK) descreve o 

registro em áudio e vídeo de oito eventos de acompanhamento das 

atividades dos investigados, sendo possível, em seis deles, flagrar 

entregas de propina, de modo a corroborar definitivamente a veracidade dos 

fatos revelados pelo colaborador ao longo das investigações. 

Pontue-se, inicialmente, em relação às diligências realizadas pela Polícia 

Federal no Auto de Ação Controlada 002/2019, ter-se evidenciado, conforme, 

exemplificativamente, excerto de diálogo captado pelo colaborador abaixo 

transcrito9, que o colaborador George Ramalho Barbosa encontra-se 

submetido a exigências reiteradas de vantagens ilícitas inequivocamente 

intimidatórias, as quais lhe são repassadas, na maioria das vezes, pela 

Secretária Parlamentar Evani, afastando-se, dessa forma, eventuais dúvidas 

referentes à natureza passiva, não incentivadora e não provocadora, da atuação 

da Polícia Federal no acompanhamento das atividades criminosas: 

[...] 

Evani: ele está moendo, ele quer cem mil sexta, eu estou 

convencendo a pagar amanhã à tarde. Só que os cem mil, para você 

entregar (inaudível). Agora você vai se comprometer, minha palavra 

que está em jogo. Se você não cumprir, na próxima, quem vai mandar 

segurar sou eu. 

George: Entendi, e a... 

Evani: (inaudível) se você quiser, mas (inaudível). 

George: Faz pouco tempo. 

Evani: (inaudível) você (inaudível). 

George: é (inaudível) como a gente fica? (inaudível) 

Evani: Então dê um jeito de entregar amanhã.  

George: Dou um jeito de entregar amanhã. 

Evani: Dê um jeito de entregar amanhã (inaudível). Mande Carlos 

entregar amanhã para poder liberar isso aí. Eu vou dar minha 

                                                           
9 Conversa referente ao Evento 4 do Auto de Ação Controlada 002/2019. 

AUTO%20CIRCUNSTANCIADO%20DE%20AÇÃO%20CONTROLADA.pdf


palavra que estou com o dinheiro hoje, pois ele só libera se...  

(inaudível). Ele quer 100 mil sexta feira pra ele, eu acho que 

você não tem condições, não adianta (incompreensível) eu acho que 

você não consegue os 100 mil. Agora esses 100 mil daqui que estava 

combinado que era pra amanhã, para amanhã. Então ele quer 100, 

que eu acho difícil. Então você faça o seguinte, vamos fazer o 

seguinte 50 (inaudível), 150 sexta, 50 segunda e quando é que você 

dá mais? Na outra semana?  

George: Eu vou ter que sentar... 

Evani: Não, eu quero, vamos deixar resolvido, eu só vou ligar para 

Brasília para dizer as coisas certas. Porque se eu der o aval 

amanhã... Não tem uma caneta aí não? 

George: Não tem não. Não trouxe caneta. Deixa ver se acho uma 

caneta. 

Evani: Deixa eu ver se eu tenho. Porque se eu não der o parecer 

certo amanhã, ele disse que eu nem ligasse.  

George: Eu cheguei, nem desço não, desço não. 

Evani: Não, mas isso aí é só os top. 

George: Eu sou poeira. 

Evani: Brincadeira, isso é que eu tinha lá. 

George: Então, vamos recapitular. Amanhã... 

Evani: Lá. 

George: 50. 

Evani: Aqui. 

George: Lá, certo?  

Evani: Aqui. 

George:  Agora você vai me prometer uma coisa. Dá um jeito de 

conseguir isso aqui. 

Evani: Hum. 

George: Não, eu vou conseguir. Agora, porque aqui vai ser tarde, 

inclusive se você quiser esperar... Eu mesmo não tenho. Vou 

conversar com o (inaudível). 

Evani: Porque o homem vai... Quando você me der esse aval, ele 

libera outro pagamento. 

[...] 

 

Conforme detalhado no referido Auto Circunstanciado, logrou-se registrar, 

em arquivos de áudio e vídeo, seis encontros com repasse explícito de 

propinas destinadas, ao que indicam as investigações, ora ao Prefeito de 

Uiraúna/PB, Bosco Fernandes, ora ao Deputado Federal Wilson Santiago.    

Importante ressaltar, no que diz respeito ao citado parlamentar, que as 

propinas a si destinadas são recebidas por intermediários funcionalmente 

vinculados ao seu gabinete, a exemplo de Evani Ramalho, Israel Nunes10 e 

Luiz Carlos de Almeida. A rigor, conforme demonstrado no “Evento 3” (LINK) 

do Auto Circunstanciado de Ação Controlada 002/2019, o próprio Bosco 

                                                           
10 Embora anteriormente vinculado ao gabinete de Wilson Santiago, Israel é, desde 21.03.2019, lotado no 
gabinete do também Deputado Federal pela Paraíba Wellington Roberto. 
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Fernandes chega a receber propina que, no dia seguinte, teria sido entregue ao 

motorista de Wilson Santiago. 

Ainda em relação ao Evento 6 (LINK) do citado Auto Circunstanciado, 

revela-se surpreendente o trajeto feito pela Secretária Parlamentar Evani 

Ramalho após receber, na manhã do dia 12.11.2019, o montante de R$ 

50.000,00 em espécie das mãos de George, tendo como destino final a sede 

estadual do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, agremiação presidida, no 

âmbito da Paraíba, pelo Deputado Federal Wilson Santiago.    

Ressalte-se, ademais, o transporte, pelo Secretário Parlamentar Israel 

Nunes, vinculado ao gabinete de Wilson Santiago, do montante de R$ 

50.000,00 em espécie, acondicionado numa mochila que lhe fora entregue por 

George Ramalho na praça de alimentação do Aeroporto Internacional de 

Brasília/DF no dia 07.11.2019, até o anexo IV da Câmara dos Deputados, onde 

funciona o gabinete do referido parlamentar (Evento 4) (LINK). 

Verifica-se, dessa forma, que o conteúdo dos arquivos de áudio 

apresentados por George Ramalho à Policia Federal foi corroborado por 

diligências de acompanhamento realizadas em procedimento de ação 

controlada judicialmente autorizado de modo a afastar eventuais incertezas 

quanto à efetiva ocorrência dos fatos que embasam suas denúncias.  

 

 

3.5. Relatório de Análise de Dados Bancários IPL 83/2019 –

SINQ/DICOR/PF – 001/2019 
 

A análise dos dados bancários e das informações sobre os pagamentos 

de boletins de medição referentes à obra da “Adutora Capivara” tem esteio nos 

documentos apresentados por George Ramalho à Policia Federal e 

apreendidos às fls. 109 (item 01). 

Conforme se depreende do Relatório de Análise de Dados Bancários IPL 

83/2019 –SINQ/DICOR/PF – 001/2019 (LINK), a base de cálculo do dinheiro 

desviado, de acordo com o colaborador seria a diminuição de 15% do valor bruto 

VIDEOS/ENTREGA%20PÃO%20DE%20AÇUCAR%2012%2011%202019.mp4
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da Nota Fiscal de cada medição (relativo aos impostos da nota). Do resultado, 

calcula-se 15%, sendo 10% para Wilson Santiago e 5% para Dr. Bosco. 

 

 Assim, conforme as 11 medições realizadas até o momento, que somam 

o valor de R$ 14.743.304,34, o montante de R$1.266.050,67 seria o acordado 

para repasse a Wilson Santiago, e o total de R$ 633.025,33 seria o acordado 

a título de propina para Dr. Bosco. 

 Todavia, conforme citado no Relatório de Análise de Dados Bancários, 

“com base nos saques analisados11 no presente documento, dos áudios 

fornecidos pelo colaborador e das entregas de dinheiro acompanhadas pela 

equipe de policiais federais é possível afirmar que já foram pagos até o momento 

pelo menos R$1.217.860,00”.  

A rigor, a diferença entre o montante de propina que já deveria ter sido 

pago aos agentes políticos conforme percentuais previamente ajustados de 10% 

e 5% (R$ 1.899.076,00) e o montante efetivamente pago por George Ramalho 

até os dias atuais (R$ 1.217.860,00) seria a razão do descontentamento e da 

desconfiança recentes de Wilson Santiago em relação ao empresário. 

A análise dos dados bancários apresentados pelo colaborador ainda 

revela a imediata correlação entre o recebimento da propina e a liberação 

dos recursos para pagamento dos boletins de medição da obra da Adutora 

Capivara, numa demonstração cabal de que a subtração do empresário às 

                                                           
11 Não foram considerados os R$50.000,00 que GEORGE teria dado em 2017, nem os saques de 
R$335.000,00 de 01/11/2018 e o de R$257.900,00 de 11/01/2018.  



cobranças espúrias dos agentes políticos representaria a paralisação das obras, 

conforme recorte da linha temporal anexa ao Relatório de Análise de Dados 

Bancários 0012019: 

 

Imagem 2. Linha do Tempo demonstrado a correlação entre a liberação da propina e o 

pagamento dos boletins de medição. 

 

Importante frisar, contudo, que os áudios analisados pela Polícia Federal 

revelam permanentes divergências relacionadas à contabilidade da propina 

entre George Ramalho e os destinatários, ou seus emissários, dos pagamentos 

ilícitos, de sorte que os valores ora citados, embora configurem uma 

estimativa segura do montante desviado – ou a desviar – no atual estágio 

das investigações, podem não representar, com exatidão absoluta, o quantum 

recebido pelos agentes políticos beneficiários da propina até o momento.  

 
 
 
 

4. DOS EVENTOS DE ENTREGA DE PROPINA  
 
 

Conforme demonstrado no item 3.5 desta representação, o colaborador 

apresentou à Polícia Federal relação de extratos bancários que foram objeto do 

Relatório de Análise de Dados Bancários nº 001/2019 e revelaram que as 



irregularidades decorrentes do Contrato nº 00035/2018 – CPL, firmado entre a 

Prefeitura de Uiraúna/PB e a COENCO, já possibilitaram à organização 

criminosa investigada o desvio, até a presente data, do impressionante 

montante aproximado, levando-se em conta uma perspectiva conservadora, de 

R$ 1.217.860,00.     

Conforme se observa do citado relatório de análise de dados bancários, 

vinte e nove eventos de repasse de propina, ocorridos entre 01.11.2018 e 

08.11.201912 possibilitaram desvios sistemáticos de recursos públicos em 

benefício de Wilson Santiago e Dr. Bosco.   

Embora haja indícios robustos, reitere-se, de vinte e nove eventos de 

repasse de propina, nem todos eles foram gravados pelo colaborador, na medida 

em que, somente no segundo semestre de 2019, George Ramalho Barbosa, 

atormentado por sua própria consciência, resolve ombrear-se aos órgãos de 

persecução penal para atuar como colaborador.  

Desde então, o empresário logrou gravar quinze encontros (eventos) 

nos quais houve repasse de propina13. Todavia, em relação aos quatorze 

primeiros eventos, não houve registro de gravação em áudio ou vídeo, na 

medida em que, conforme ressaltado, George Ramalho ainda não cogitava a 

possibilidade de tornar-se colaborador, razão pela qual tais repasses de propina, 

embora sejam contundentes os indicativos de que de fato ocorreram, tendo em 

vista a dinâmica da organização criminosa revelada ao longo das investigações, 

não serão objeto de análise nesta representação, mas em relatório 

conclusivo, ao cabo das investigações.  

A presente representação, doravante, estruturar-se-á, portanto, sobre os 

quinze eventos de repasse de propina registrados pelo colaborador, 

ocorridos entre 13.09.2019 e 27.11.2019, salientando-se, conforme será 

pormenorizado adiante, que alguns desses encontros (Eventos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

                                                           
12 George cita que houve um pagamento de R$ 50.000,00, ainda no ano de 2017, destinado a Wilson 
Santiago e entregue nas mãos do motorista Luizinho na sede da empresa COENCO, embora não tenha 
encontrado o respectivo extrato de saque bancário. 
13 Embora mais de 40 xx arquivos de áudio tenham sido apresentados pelo colaborador, nem todos eles 
registram encontros específicos de entrega de propina. Vários áudios referem-se a conversas 
preparatórias para entregas futuras e conversas sobre a contabilidade da propina, igualmente de grande 
relevância para compreensão da dinâmica de funcionamento da organização criminosa. 



8 e 11 abaixo listados) foram registrados apenas por gravações de áudio 

captadas pelo colaborador com o gravador discreto objeto do Laudo Pericial 

888/2019 (um deles registrado em vídeo feito pelo próprio colaborador – entrega 

do dia 19.09.2019), enquanto outros foram também acompanhados e registrados 

pela Polícia Federal com fundamento na medida de ação controlada 

judicialmente autorizada (Eventos 9, 10, 12, 13, 14 e 15 abaixo listados). 

Os quinze eventos registrados podem ser resumidos, de acordo com as 

informações prestadas pelo colaborador, na tabela a seguir: 

Evento Valor Data Recebedor Destinatário 
1 50.000 13.09.2019 Evani Bosco 

2 50.000 18.09.2019 Evani Bosco 

3 50.000 19.09.2019 Bosco Bosco 

4 20.000 23.09.2019 Bosco Bosco 

5 40.000 24.09.2019 Bosco Bosco 

6 40.000 25.09.2019 Evani Bosco 

7 60.250 27.09.2019 Evani Wilson 

8 25.000 03.10.2019 Evani Wilson 

9 25.000 23.10.2019 Bosco Wilson 

10 50.000 07.11.2019 Israel Wilson 

11 50.000 07.11.2019 Evani Wilson 

12 50.000 08.11.2019 Evani Bosco 

13 50.000 12.11.2019 Evani Wilson 

14 50.000 14.11.2019 Evani xx 

15 50.000 22.11.2019 Evani Bosco 

 

Todo o dinheiro repassado em espécie a título de propina, listado na 

tabela acima, foi oriundo de saques da conta corrente 880-4, agência 3488, 

Caixa Econômica Federal, de titularidade da empresa COENCO, conforme 

Relatório de Análise de Dados Bancários 001/2019.   

 

4.1. Evento 01 

    Entrega de R$ 50.000,00 a Evani Ramalho, para fins de repasse a João 

Bosco Nonato Fernandes, Prefeito de Uiraúna/PB e destinatário final da 

propina, correspondente ao saque de R$ 49.900,00, dia 13.09.2019, conforme 

Relatório de Análise de Dados Bancários 001/2019. 



A entrega ocorreu na garagem do subsolo do Edifício Holanda´s Prime, 

onde reside o colaborador, e corresponde ao áudio 7. Evani VS Gr 5 (LINK), 

gravado na mídia apreendida às fls. 74, cujo conteúdo foi analisado no Relatório 

de Análise de Áudio nº 005/2019 (LINK). 

Observa-se do referido relatório a captação da conversa ocorrida no exato 

momento da entrega de R$ 49.995,00 em espécie a Evani Ramalho para fins 

de repasse ao Prefeito de Uiraúna/PB, Dr. Bosco. No momento em que recebe 

o dinheiro, Evani imediatamente cobra uma nova parcela da propina no valor de 

R$ 50.000,00, conforme excerto do dialogo abaixo transcrito: 

[...] 

George: Agora o seguinte. Está uma confusão da porra lá, só 

consegui sacar 50. 

Evani: Veja se consegue o restante amanhã.  

George: Certo. Eu vou tentar. Ai para não perder isso aqui, eu 

trouxe.  

Evani: Certo. 

George: Agora, isso aqui você vai me devolver. Isso é de 

Júnior. 

Evani: Ah, é? Eu lhe devolvo amanhã, quando eu vier. Bote ai 

no chão.  

George: Você confira.  

Evani: Não, não vou conferir aqui não. Eu vou embora.  

George: Está faltando 05 Reais, porque 49.995, ai os 05 

teve... para não sair 50. 

[...] 

 

Em seguida, a Secretária Parlamentar cobra de George mais agilidade e 

rapidez nos encontros de entrega das propinas, solicitando, em seguida, que o 

empresário lhe repasse uma programação dos pagamentos vindouros, 

sugerindo que eles sejam realizados num apartamento alugado com esse 

propósito específico: 

[...] 

Evani: Deixa eu lhe dizer qual é o segredo dessa situação, é 

curto prazo. Entendeu?  A gente tem que aprender a ser curto 

prazo. Entendeu? 

George: Estão reclamando muito? 

Evani: O problema não é nós nos encontrarmos, e se falar, e 

demorar, essas coisas. Tem que ser curto prazo. Entendeu? Essas 

coisas tem que ser mais rápido, mais ágil. Entendeu? A gente 

ÁUDIOS/7.Evani%20vs%20GR%205%20(entrega%2050%20mil%20holandas%20%2013%2009%202019.WAV
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está muito conversa longa, anda. A gente tem que ter cuidado com 

essas situações.  

George: É. 

Evani: Deixa eu dar a volta. Ali do outro lado. Deixa eu te 

dizer, me dê essa programação amanhã. Eu venho almoço aqui. Eu 

vou chamar minha filha para eu vir almoçar aqui.  

George: Eu dou amanhã.  

Evani: Pronto.  

George: Eu vou ver se eu consigo almoçar aqui também no Prime. 

Eu já fiz meu pedido lá no restaurante.  

Evani: Ai, se você me der a programação direitinho... porque 

assim... para mim, o ideal seria esse homem vir pegar, sabe 

George. Ai o que é que eu faço, eu alugo um apartamento aqui que 

não fica perigoso.  

George: Me diz uma coisa, mulher... não te... 

Evani: Mas eu não posso alugar a longo prazo. 

[...]     

 

 O homem que viria pegar a propina, citado por Evani, seria, de acordo 

com o colaborador, Israel Nunes, também ele Secretário Parlamentar 

funcionalmente vinculado ao gabinete de Wilson Santiago até fevereiro do 

corrente ano (atualmente lotado no gabinete do também Deputado Federal pela 

Paraíba Wellington Roberto). Israel é mostrado no “Evento 4” (LINK) do Auto 

Circunstanciado de Ação Controlada 002/2019 como a pessoa responsável por 

receber das mãos de George Ramalho uma mochila com a quantia de R$ 

50.0000,00 e levá-la até o anexo IV da Câmara dos Deputados. 

De acordo com Evani, o apartamento seria alugado em nome de Israel, 

e, por fim, a Secretária Parlamentar apela para que George repasse mais algum 

dinheiro nos próximos dias, pois havia se comprometido com 100 (R$ 

100.000,00) para aquela semana: 

[...] 

Evani: Ai, eu boto o cara para alugar. Oxente. 

(Incompreensível) maneira de fazer. É diferente, bota o 

apartamento dele numa pessoa, entendeu? Ai eu sei fazer isso. 

Ali sai? Eu nunca entrei... 

VIDEOS/ENTREGA%20BRASÍLIA%2007%2011%202019.mp4


Georg: Sai, só sai por ali.  

Evani: Ai, você faça o seguinte. Veja se você consegue os 

outros 50 amanhã e me dê a programação amanhã 

George: Ei, olhe, veja esse negócio, porque não é meu eu 

peguei lá, ai... 

Evani: Amanhã a gente se fala.  

George: Meio dia eu venho para cá.  

Evani: Veja se você consegue mais alguma coisa, nem que você 

não possa, o que puder entregar, porque eu disse que essa 

semana sairia desses 100.  

[...]   

 

 Tem-se, portanto, a irrefutável atuação de Evani como, muito mais que 

uma mera repassadora da propina, uma gerente operacional do fluxo de 

pagamentos indevidos que alimenta a organização criminosa. 

 

 

4.2. Evento 02 

 Entrega de R$ 50.000,00 a Evani Ramalho, para fins de repasse a João 

Bosco Nonato Fernandes, Prefeito de Uiraúna/PB e destinatário final da 

propina, correspondente ao saque de R$ 49.000,00, dia 18.09.2019, conforme 

Relatório de Análise de Dados Bancários. 

A entrega ocorreu na garagem do subsolo do Edifício Holanda´s Prime, 

onde reside o colaborador, e corresponde ao áudio 10. Evani VS Gr 7 (LINK), 

gravado na mídia apreendida às fls. 74, cujo conteúdo foi analisado no Relatório 

de Análise de Áudio nº 014/2019 (LINK). 

Verifica-se do citado relatório que havia um ajuste para repasse de R$ 

100.000,00, sendo metade para o Deputado Federal Wilson Santiago, 

referenciado por Evani como “Brasília”, e metade para João Bosco Nonato 

Fernandes, Prefeito do município de Uiraúna/PB. Porém, George Ramalho 

Barbosa não teria conseguido sacar todo o montante, dividindo o pagamento 

em duas parcelas. 
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A conversa evidencia a atuação de Evani enquanto intermediária de ambos, 

senão vejamos: 

[...] 

Evani: Tá, ligou hoje, perguntando se tu tinha resolvido alguma 

coisa, eu disse que não. 

George: Ma o Bosco ou... 

Evani: Bosco. Evani: Tu vai pra Uiraúna quando, hein? 

George: Eu tava querendo ir amanhã, mas acho que não vou não, 

vou depois de amanhã. 

Evani: Você num... Como é que vai fazer, o que que tem aí? Quanto 

é que tem aí? 

George: 50. 

Evani: Certo, aí esse é pra Bosco ou é pra Brasília? Se você 

pudesse levar o de Bosco eu achava melhor. 

George: Eu vou tentar levar... o dele. 

Evani: Né? Vou dizer... 

George: Eu vou tentar sacar amanhã pra ir na quarta. 

Evani: Pronto, eu vou dizer a ele que você leva o dele e eu 

deixo esse pra... 

George: Tá mais calmo? 

George: Bosco. 

Evani: O outro também perguntou. 

George: Hã. 

Evani: Aí...  

George: Eu tô querendo achar um espaço pra ir lá ver aquele 

negócio que eu te falei, mulher. 

Evani: Eu até toquei no assunto. Ele disse é, eu vou ver lá 

com... com o pessoal. 

George: Digo, mas eu tenho que... tem umas coisas de prazo, que 

eu tô preocupado é com isso. 

Evani: Quando tu... É porque esses advogado também é uma fortuna, 

né George? 

George: É. 

Evani: Tudo matando. 

[...] 

 



Em seguida, Evani adverte George quanto à comunicação através de 

mensagens pelo celular, pois o empresário estaria falando abertamente e, 

segundo Evani ouvira de um promotor, tais mensagens poderiam ser 

posteriormente recuperadas, ao contrário de ligações. Constatam-se também as 

precauções adotadas para driblar eventuais medidas investigativas, como a 

compra de novos aparelhos e a habilitação periódica de novos chips. 

Por fim, Evani Ramalho volta a abordar a questão da ida de George a 

Uiraúna/PB, procurando insistentemente deixar tudo previamente acertado, no 

intuito de, ao se reportar àqueles que representa, “dar a notícia, que você me 

entregou, de ambas as partes”; “dou uma notícia só”. Evani também frisa o valor 

a ser pago por George – “Pronto, 50” – e novamente orienta George a ser mais 

precavido em suas comunicações, fazendo contatos simples via mensagem - “E 

a gente se fala. Agora, por favor, só dê bom dia e boa tarde” - para posterior 

retorno via ligação. 

 

 4.3. Evento 03 

 Entrega de R$ 50.000,00 a Bosco Fernandes, no dia 19.09.2019, no 

Gravatá Flat Hotel, em Cajazeiras/PB, capturada pelo próprio colaborador em 

áudio e vídeo e entregue à Polícia Federal na mídia apreendida às fls. 74.  

 O arquivo de vídeo referente a este evento foi analisados por meio do 

Relatório de Análise de Mídia Apreendida n. 59/2019 (LINK), que revela as 

seguintes imagens comprobatórias do repasse da propina:  

 

RELATÓRIOS/RELATÓRIO%20DE%20ANÁLISE%20DE%20MÍDIA%20APREENDIDA%2059%202019%20NA%20DELECOR%20-%20CAJAZEIRAS.pdf


 
Imagem 3. George, no quarto do hotel, e ao fundo a sacola contendo R$ 50.000,00 em 

espécie. 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
Imagens 4 a 10. Bosco entra no quarto, pega a sacola com dinheiro e a entrega, segundo 

George, para seu motorista, Severino Neto. 

 

 De acordo com o depoimento do colaborador, a entrega não foi registrada 

em áudio porque estava sem seu gravador discreto na ocasião, tendo 

improvisado a gravação em vídeo que captou as imagens acima, inclusive com 

grande risco de ser descoberto, porque não queria deixar de registrar o flagrante 

de repasse de propina.    

 

4.4. Evento 04 

 Entrega de R$ 20.000,00 a João Bosco Nonato Fernandes, destinatário 

final da propina, correspondente ao saque de R$ 20.000,00, dia 23.09.2019, da 

conta bancária da empresa COENCO. 

 Nos termos de Relatório de Análise de Áudio 015/2019 (LINK), a 

conversa ocorreu na data de 23 de setembro de 2019 nas dependências da 

Pousada Verde Mar, situada na Avenida João Maurício, 293 – Manaíra – João 

Pessoa/PB (áudio 12.GR VS Pref Bosco 2) (LINK), ocasião em que George 

Ramalho atualiza Dr. Bosco sobre a falta de material (tubulação) para 

conclusão da obra e da necessidade urgente em comprá-la, enfatizando que a 

RELATÓRIOS/Relatório%20de%20Análise%20de%20Áudio%20015.pdf
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fábrica onde compra esse material só venderá pra ele mediante pagamento à 

vista, devido a atrasos em prestações anteriores. George Ramalho então passa 

a negociar sobre o pagamento da propina que terá que repassar a ele (Dr. 

Bosco) e a Wilson Santiago, dizendo que, por precisar investir uma grande 

soma na compra de material (em torno de 3, 4 ou 5 milhões de reais), não poderá 

pagar aos dois ao mesmo tempo. Diz que pagará o dele (Dr. Bosco) 

integralmente, mas que a parte de Wilson Santiago, por ser um valor maior, terá 

que ficar para quando receber o pagamento da próxima medição, a qual será 

realizada “antes de sexta”. Em seguida pede a Dr. Bosco que não comente esse 

acordo com Wilson Santiago já que pretende quitá-lo na próxima oportunidade. 

Dr. Bosco pergunta se o valor que vai receber da propina é de 100 mil reais. 

George Ramalho responde que sim, que trouxe 20 mil para entregá-lo naquele 

momento e prometeu dar mais uma parte no dia seguinte, sem precisar a 

quantia, o qual será entregue nas mãos de Evani Ramalho. 

George Ramalho diz que vai combinar com Evani Ramalho para decidirem 

um local mais seguro para os próximos encontros. Dr. Bosco sugere uma 

“garagem”, mas George Ramalho diz que Evani Ramalho não quer ir lá. 

Dr. Bosco, com pressa em receber os 80 mil reais restantes, pressiona 

George Ramalho para que lhe entregue o dinheiro no dia seguinte, mas George 

Ramalho deixa dúvidas de que vai conseguir trazer o valor total, afirmando que, 

caso não consiga, vai até Uiraúna deixar para ele, conforme transcrição a seguir: 

 

GEORGE - É. Hoje eu trouxe 20. 

DR. BOSCO - Hum? 

GEORGE - Hoje eu trouxe 20. Hoje eu trouxe 20. 

DR. BOSCO - (?). 

GEORGE - Amanhã eu trago mais um pedaço. O senhor vai de que 

horas? 

DR. BOSCO - Porque a mãe do menino aí (?) a ZULMIRA(?) agoniada 

pediu dinheiro emprestado... 60 mil reais... (?) como eu tava 

em São Paulo, sem condição de arranjar... 

GEORGE - Eu vou combinar com a EVA... eu vou me encontrar com 

EVANI agora... eu vou combinar com ela um lugar mais seguro pra 

gente... 

DR. BOSCO - Hum. 



GEORG - Poder resolver. 

DR. BOSCO - É... 

GEORGE - Porque aqui é muito exposto. 

DR. BOSCO - Não, tranquilo. Amanhã você marca uma hora (?), no 

início da tarde, que eu quero ir embora (?). 

GEORGE - Lá mais pro final da tarde. 

DR. BOSCO - Hum? 

GEORGE - Espere mais pro final da tarde... espere mais pro final 

da tarde. 

DR. BOSCO - É porque eu... quando eu chego lá de noite é ruim 

demais... tarde da noite. 

GEORGE - Vire pro outro dia, homem, não viaje de noite não que 

é perigoso. 

DR. BOSCO - Mas eu, eu sei mas o problema é... 

GEORGE - É porque as coisas eu só consigo resolver de tarde, aí 

as vezes... 

DR. BOSCO - Tenho muita coisa pra resolver em casa, sabe? 

GEORGE - Mas não viaje de noite não, é perigoso... vale a pena 

não, vale a pena não... aí eu... é o que é que eu faria: a gente 

se encontraria amanhã pra gente fechar a conta bem certinho... 

se o senhor prometer que pode fazer isso por mim, que eu lhe 

propus... 

DR. BOSCO - Aí tem que conversar com WILSON né. 

GEORGE - Mas o problema é que ele não vai aceitar. 

DR. BOSCO - Hein? 

GEORGE - Ele não vai aceitar... eu faço uma programação com 

EVANI... 

DR. BOSCO - Não, mas o problema é que... 

GEORGE - Eu faço uma... eu faço uma programação com EVANI. 

DR. BOSCO - Hum. 

GEORGE - Certo? E eu... na programação... como eu já tenho 

serviço feito lá, eu já tenho (?) da medição, aí ele não precisa 

saber. Eu faço a programação com ela, aí eu digo: ó, eu vou 

fazer assim, assim, assim, conversei com BOSCO assim, assim, 

assim... é melhor que a gente preocupar a cabeça dele...  

DR. BOSCO - Hum. 



GEORGE - Eu queria eu mesmo falar com ele, mostrar o e-mail que 

chegou da fábrica, sabe, dizendo que só vende antecipado... 

assim, ou eu compro antecipado, você sabe, o material ali é o 

grosso. 

DR. BOSCO - Hum. 

GEORGE - Aí se eu botar dinheiro pra WILSON, aí vai faltar pra 

comprar o material... aí com você, porque o seu é menor, aí a 

gente, a gente deixa, deixa liquidado o seu, e o de WILSON, na 

medição. 

DR. BOSCO - Sei. 

GEORGE - Faça isso por mim? 

DR. BOSCO - Não, vamos lutar, né... vamos lutar com ele. 

GEORGE - Se preocupe não, agente... 

DR. BOSCO - Hum? 

GEORGE - Olhe, por exemplo, se eu fizer uma programação com 

WILSON pra final da semana que vem, eu não já posso dar uma 

entrada na medição? 

DR. BOSCO - ... – Fazer a programação pra final da semana que 

vem... 

GEORGE - Aí eu faço uma programação pra ele, num, num período 

que vai ser depois do recebimento da missão, aí você não precisa 

nem dizer a ele que me pagou. 

DR. BOSCO - É. 

GEORGE - Ele só vai saber quando precisar na próxima parcela... 

aí eu já deixo tudo zerado. 

DR. BOSCO - (?) Quando é que vai ser... quanto é que vai ser 

essa medição? 

GEORGE - Eu não sei por que... não tinha uns que a gente tinha... 

é... os riscos que a gente fez lá... não sei quanto é que vai 

ser.  

DR. BOSCO - Sei. 

GEORGE - Aí eu tenho que ver com meu amigo, o Engenheiro. Amanhã 

eu sento com ele. Vejo com ele... 

DR. BOSCO - Você vai me arranjar os 100 mil mesmo? 

GEORGE - Arranjo. Pode não ser amanhã, mas pelo menos... am... 

mas eu, eu amanhã alguma coisa mais eu dou. 

DR. BOSCO - Não, homem, tem que arranjar amanhã. 



GEORGE - Só falta 80, 20 a gente já tem aqui. 

DR. BOSCO - (?)  

GEORGE - Aqui já tem 20, falta... 

DR. BOSCO - Hã. 

GEORGE - Aqui já tem 20, falta 80.  

DR. BOSCO - Falta 80. 

GEORGE - Arranjo, isso eu aí lhe arranjo. Se não arranjar amanhã 

os 80, mas eu arranjo amanhã, depois de amanhã... essa semana 

eu zero. 

DR. BOSCO - Eu tenho que ir embora amanhã, homem, eu não posso... 

GEORGE - Eu levo lá. 

DR. BOSCO - Olhe... Hoje... hoje eu não dei expediente lá na 

clínica... médico hoje de noite, o médico de plantão(?) 

GEORGE - Se você fizer o que eu tô lhe pedindo... 

DR. BOSCO - Hum? 

GEORGE - Se você fizer o que eu tô lhe pedindo, eu faço o 

seguinte com o senhor... eu lhe prometo, que se eu não conseguir 

amanhã os 80, eu consigo um pedaço... 

DR. BOSCO - Mas dá pra tu conseguir, homem... 

GEORGE - Não... se eu não, se eu não conseguir, eu mesmo levo a 

diferença pra lá. Eu tenho uma enteada minha que tá em casa 

agora esse final de semana... mas eu vou lá e volto... 

DR. BOSCO - Não, aqui eu resolvo aqui com você, homem. 

GEORGE - Resolve aqui? Ótimo. 

DR. BOSCO - (?). 

GEORGE - Agora, você não vai, você não viaja amanhã, você viaja 

na... amanhã é qua... terça né? 

DR. BOSCO - Tu vai me entregar isso que hora amanhã? 

GEORGE - Por essa hora... 4, 5 horas... 

DR. BOSCO - Não, de 4 horas pelo menos. 

GEORGE - Pronto, 4 horas... 

DR. BOSCO - Em ponto, né? 

GEORGE - E se eu conseguir um local mais, mais seguro... 

DR. BOSCO - Agora eu vou mandar, eu vou mandar EVANI pegar lá 

dentro da garagem (?)... 

GEORGE - Ela não quer ir lá não. 

DR. BOSCO - Hum? 



GEORGE - Ela não quer lá não. Eu vou combinar com ela agora. Eu 

vou me encontrar num café com ela, vou pedir pra ela escolher 

um lugar mais seguro pra gente.   

DR. BOSCO - Certo. 

GEORGE - Aqui também é muito exposto. 

DR. BOSCO - Hum? 

GEORGE - Aqui é muito exposto. 

DR. BOSCO - É. 

GEORGE - Certo? Aí eu vou combinar com ela, eu vou me encontrar 

num café com ela agora quando eu sair daqui... eu vou ver com 

ela. Agora eu vou dar entrada nessa medição antes de sexta. 

DR. BOSCO - Hum? 

GEORGE - Eu vou dar entrada nessa medição antes de sexta, e 

antes do senhor me pagar, eu já lhe arrumei 100 mil.  

DR. BOSCO - Certo. 

GEORGE - Certo? Aí o WILSON... eu vou programar pra ele pra 

semana que vem, certo? 

DR. BOSCO - Certo. 

GEORGE - Posso contar com isso, né? 

DR. BOSCO - Pode... agora... uma coisa agora... a gente tem que 

cumprir esse negócio direitinho, né? 

GEORGE - Não, eu tô cumprindo. Eu tô... por isso que eu vim aqui 

e quis conversar com o senhor pessoalmente pra poder ficar uma 

coisa que a gente combinou... eu não, não, não tinha essa 

expectativa de passar 6 meses com atraso de, de, de, de 

pagamento... a culpa não foi minha. (...) Certo? Eu vou lá em 

EVANI, aí eu vou ver com ela um local... 

DR. BOSCO - Certo. 

GEORGE - E a gente se comunica só pra marcar o local, amanhã 4 

horas da tarde. Certo? 

DR. BOSCO - Deixa, deixa, deixa WILSON “cantar” aí vou ver como 

é que eu faço. (risos). 

GEORGE - Certo? Tá certo. Ó, aqui tem 20. 

DR. BOSCO - Tá bom mas, tu prometeu me dar 50, mas aí... 

GEORGE - Foi a que... eu só consegui sacar os 20. 

DR. BOSCO - Tem que trazer os 80 amanhã, pra eu poder... 

GEORGE - Eu vou trazer. 



DR. BOSCO - Viu? 

[...] 

 

Revelam-se, dessa forma, absolutamente indecorosas as pressões 

exercidas sobre o empresário George Ramalho para repasse da propina 

destinada aos agentes políticos beneficiários do esquema, bem como o explícito 

condicionamento do pagamento dos boletins de medição da obra aos repasses 

do suborno.  

 

4.5. Evento 05 

 Entrega de R$ 40.000,00 a João Bosco Nonato Fernandes, destinatário 

final da propina, correspondente ao saque de R$ 40.000,00 do dia 24.09.2019, 

conforme Relatório de Análise de Dados Bancários. 

 O repasse ocorreu na sede do Partido Trabalhista Brasileiro em João 

Pessoa/PB, situado na Av. Epitácio Pessoa, 3869, Miramar, e a conversa travada 

entre os interlocutores na ocasião (Evani, George e Bosco) foi objeto de 

Relatório de Análise de Áudio 006/2019 (LINK) (arquivo de áudio 14. GR vs 

Pref. Bosco VS Evani na sede do PTB) (LINK). 

No início da conversa, George anuncia a Bosco e a Evani que trouxe 

consigo R$ 40.000,00 em propina, e o Prefeito imediatamente comunica que 

deixará o dinheiro com seu motorista, Severino Neto, vulgo “Neto Ferreirão”, a 

quem George se refere como “o gordinho”. Logo em seguida, Bosco repreende 

George ao dizer que na verdade lhe deveria ter sido repassado o montante de 

“58 e uns quebradinhos”, chamando atenção a espantosa passagem em que o 

Prefeito diz a George que apenas está “atrás de receber o que tem direito”, e 

que não quer o dinheiro do empresário, esclarecendo ainda que sua parte na 

última medição.   

[...] 

George: trouxe 40 e amanhã trago o resto 

Evani: pronto, você vai vir sozinho pra resolver isso? 

Bosco: vou deixar lá no motorista 

Evani: pronto 

RELATÓRIOS/Relatório%20de%20Análise%20de%20Áudio%20006.pdf
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George: quem é o gordinho 

Bosco: é o gordinho (inaudível) 

George: aquele gordinho que tava com você? 

Bosco: foi. Vou dizer que tô aqui pra poder ficar mais perto de 

você 

George: arranja uma bolsa pra doutora aí, que hoje eu esqueci, 

não trouxe sacola não.  

Evani: vou, vou pedir água pra dois 

George: arranja uma bolsinha 

Bosco: olhe, deixa eu dizer aqui. Fazer as contas aqui. Dava 58 

mil e uns quebradinhos. 

George: é,  não vou lembrar não viu 

Bosco: hein? 

George: eu não vou lembrar não 

Bosco: você pega... 

George: eu não lembro, números assim 

Bosco: pega aqui, Fabiana. Eu não tô atrás de... Eu tô atrás de 

receber o que eu tenho direito. Tô atrás do seu não. 

George: não, não, tranquilo 

Bosco: aí você, olhe 58, aí você prometeu 10 lá pra menina lá 

do carnaval 68 contos de réis, viu 68. Você me deu 25 mil. 

George: não lembro não 

Bosco: 25. Você mandou (inaudível) menina. 25.  

Evani: do jeito que você conversou comigo, eu conversei com ele. 

Bosco: aí ficou 43, certo, ficou 43, certo? 43. Essa última 

medição minha parte nela é 150... 

[...] 

 

O Prefeito de Uiraúna/PB, então, segue fazendo a contabilidade de sua 

parte na propina, e diz que na última medição sua parte é de 150 (R$ 

150.000,00), e segue citando dois episódios em que recebeu propina de George 

Ramalho e os respectivos valores: R$ 50.000,00 na cidade de Cajazeiras/PB; 

R$ 20.000,00 na Pousada (eventos 03 e 04 retrocitados). Os interlocutores citam 

ainda o que teriam sido três repasses anteriores de R$ 40.000,00 que George 

fez para Bosco e, então, concordam que ainda haveria um débito de R$ 

80.000,00 em propina a ser repassado ao Prefeito de Uiraúna/PB. 



[...] 

Bosco: vamos dizer aqui, perainda!. Aí 43 mil né? 43. Dá 205 mil. 

Você me deu lá 50 mil. 

George: Cajazeiras 

Bosco: Cajazeiras. 20 mil aqui.  

George: na Pousada, certo 

Bosco: 70 mil 

George: trouxe 40 agora 

Bosco: 40 agora, 110, tá 40 dá 110,  

George: hum 

Bosco: 110 

Evani: e amanhã vai ser mais 40 é? 

George: não 

Bosco: amanhã tem mais 40 né? 

George: não, olhe, vamos, vamos, o que que eu combinei com a Evani, 

certo, que eu combinei com a Evani, vai  dá certo o que eu conversei 

com você lá na pousada 

Bosco: 80 mil né? 

George: eu fiquei de lhe dar 80 mil 

Evani: certo 

Bosco: certo 

George: certo? Aí tô trazendo 40 agora 

Evani: isso, mas não era, foram os 20 mais 40, 40 e 40?  

Bosco: é 40, 40, 40 agora e 40... 

George: eu vou trazer 40 amanhã 

Evani: pronto, é isso que nós estamos dizendo 

Bosco: 70 mil 

George: pronto. É, isso que eu tô dizendo 

Bosco: é 80 mil 

[...] 

 

Prosseguindo, George comunica a Bosco que no dia seguinte dará 

entrada numa medição da obra que possibilitará o pagamento de R$ 150.000,00 

à sua empresa, e pede que Bosco não a bloqueie, com o que o Prefeito 

concorda, numa evidente demonstração de que o gestor municipal ora 

investigado condiciona o andamento da obra pública ao recebimento da propina 



paga pelo empresário. Bosco e Evani, então, após novos cálculos, comunicam 

a George que ele ficará devendo a Bosco R$ 55.000,00, fora a nova medição. 

Bosco também cobra de George o montante de R$ 10.000,00 para custear os 

festejos do carnaval de Uiraúna/PB.  

Evani, em seguida, explica a George e Bosco que deverá ser feita uma 

programação de pagamento em benefício do Prefeito de Uiraúna/PB após 

George pagar “4 de 100” ao Deputado Federal Wilson Santiago (Evani se 

refere como “aquelas lá de Brasília”). 

Por fim, os interlocutores ainda conversam, com espantosa naturalidade, 

sobre acertos de contas relacionados ao pagamento de propina para os 

dois agentes políticos beneficiários do esquema e às medições vindouras.  

 

 

4.6. Evento 06 

 Entrega de R$ 40.000,00 a Evani Ramalho, no dia 25.09.2019, para fins 

de repasse a João Bosco Nonato Fernandes, destinatário final da propina. A 

transação financeira foi materializada em três operações, de acordo com o 

colaborador: um saque com cartão no montante de R$ 30.000,00 e duas 

transferências de R$ 5.000,00, estas em razão de dificuldades de saque sem 

provisão de fundos.  

 A entrega ocorreu na garagem do subsolo do Edifício Holanda´s Prime, 

onde reside o colaborador, e corresponde ao áudio 24. Evani vs GR 14 (LINK), 

apreendido às fls. 155, cujo conteúdo foi analisado no Relatório de Análise de 

Áudio nº 010/2019 (LINK). 

Observa-se do referido relatório a captação da conversa ocorrida no exato 

momento da entrega de R$ 40.000,00 em espécie destinados ao Prefeito de 

Uiraúna/PB, Dr. Bosco. Embora seja perceptível a preocupação de Evani em 

demonstrar certo desconforto com sua atuação no recebimento da propina 

destinada aos agentes políticos, constata-se, por outro lado, inegável 

proatividade de sua atuação no que diz respeito à operacionalização das 

entregas de dinheiro.   
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[...] 

George: Bote a bolsa ai, bote. Fica mais fácil. Isso aqui é de 

Júnior, não sei o que tem dele aqui dentro [barulho de zíper de 

bolsa]. 

Evani: Não está no envelope?  

George: Sim, para a gente deixar combinado.... Não está no 

envelope não.  

Evani: Hum. A tá.  

George: Vamos combinar uma coisa. Amanhã não vai ser possível. 

Só vai ser na sexta 

Evani: Rapaz, faça isso não. 

George: É, isso aqui e com sacrifício. 

Evani: Então, sei não. Isso aqui eu vou levar lá para uma 

pessoa dele. 

George: Vou ver o que eu faço. Eu arrecado dinheiro hoje, porque 

o saldo de amanhã só vou conseguir sacar na sexta. E aí? 

Evani: Aí.... Aí é peso.  

[...] 

 

Resta ainda caracterizada a atuação de Evani enquanto emissária de 

cobranças de vantagem indevida ao confirmar a George que o pagamento da 

medição da obra só ocorrerá se as propinas forem repassadas na forma 

combinada com os agentes políticos. 

Ao fim, os interlocutores acertam os detalhes da próxima entrega, no valor 

de aproximadamente R$ 60.000,00, destinada a Wilson Santiago e programada 

para dois dias depois no estacionamento do Supermercado Pão de Açúcar, 

situado na Av. Epitácio Pessoa, em João Pessoa/PB, conforme Relatório de 

Análise de Áudio 011/2019 (Evento 07).  

 

 

 

4.7. Evento 07 

   

Entrega de R$ 60.250,00 a Evani Ramalho, no dia 27.09.2019, para fins 

de repasse ao Deputado Federal Wilson Santiago, destinatário final da propina. 



A transação financeira foi materializada em quatro saques, de acordo com o 

colaborador: um de R$ 47.000,00, uma de R$ 3.000,00 e duas de R$ 5.000,00, 

realizados no dia 26.09.2019. 

A entrega ocorreu na garagem do subsolo do Edifício Holanda´s Prime, 

onde reside o colaborador, e corresponde aos áudios 25. Evani vs GR 15 (LINK) 

e 26.Evani vs GR 16 (LINK) apreendidos às fls. 155, cujo conteúdo foi analisado 

no Relatório de Análise de Áudio nº 011/2019 (LINK). 

Observa-se do referido relatório que as duas conversas analisadas dizem 

respeito à gravação de uma conversa presencial sucedida de uma conversa de 

whatsapp, todas elas entre George e Evani. A leitura das transcrições corrobora 

a veracidade da versão apresentada pelo colaborador no sentido de que a 

propina recolhida por Evani destina-se a João Bosco Nonato Fernandes, 

Prefeito de Uiraúna/PB, e ao Deputado Federal Wilson Santiago. A Secretária 

Parlamentar chega a criticar os agentes políticos destinatários da propina, 

afirmando já teria dito a Bosco que os dois (Bosco e Wilson) “só querem 

ganhar”. 

 

[...] 

George: Sessenta. Quarenta, vinte, sessenta. Duzentos e 

cinquenta reais você não vai fazer questão não, vai? 

Evani: Faço, não é meu. Vai, me dá logo. Vou ver se WILSON me 

dá esses 150 para eu botar de gasolina para ir para Pipa… (risos) 

George: não acredito que...tão amarrado assim não?  

Evani: ham? 

George: modelo, não acredito que ele é tão amarrado assim não.  

Evani: ham? WILSON! Vou dizer peça para o rapazinho lá, devolver 

isso aqui, pelo menos eu, eu disse a Bosco: Bosco vocês dois tem 

que, pelo menos, eu fico só fazendo para vocês, vocês só querem 

ganhar. 

George: duzentos cinquenta mireis, você vai fazer questão de 

duzentos e cinquenta reais? 

Evani: vai menino, eu vou pedir Ana para mim. Deixa de ser besta, 

vai, deixa de ser chato, me dá. 

George: risos. 
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Evani: vou botar combustível para eu ir pra PIPA daqui a pouco, 

depois do almoço. Ei, deixa eu ligar aqui, deixa eu botar aqui 

no carro.  

[...] 

 

 

Mais uma vez aqui resta caracterizada a atuação dos citados agentes 

políticos no sentido de condicionar o regular andamento da obra pública ao 

pagamento da propina previamente acertada com o empresário, revelando-se 

uma evidente preocupação de Evani em transmitir a George o recado de que 

uma coisa depende da outra. Neste particular, a atuação de Evani parece 

extrapolar a de mera recebedora e transportadora da propina aos seus 

destinatários, na medida em que assume um inegável protagonismo na 

operacionalização dos pagamentos de propina e na sua contabilidade, bem 

como na cobrança dos pagamentos das medições da obra quando recebe o 

dinheiro das mãos de George. 

 

 

 

4.8. Evento 08  

 

Na manhã do dia 03/10/2019, entrega de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais), em espécie, na sede do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), localizado 

na cidade de João Pessoa/PB, avenida Epitácio Pessoa. Segundo o colaborador 

George Ramalho, a Secretária Parlamentar Evani, lotada no Gabinete do 

Deputado Federal Wilson Santiago, foi a responsável por agendar a data e o 

local da entrega dos valores. Cabe frisar ainda que, segundo George, e 

conforme se depreende da transcrição dos áudios, o destino da propina seria 

Wilson Santiago. 

No decorrer da conversa, Evani apresenta George à pessoa de Israel 

Nunes de Lima, também ele Secretário Parlamentar lotado no gabinete de 

Wilson Santiago, que se encontrava naquele momento na sede do PTB. Para 

pegar o dinheiro levado por George A sacola contendo os R$ 25.000,00 foi 

entregue na ocasião a Israel, referenciado na conversa como “Nunes”.  



A operação bancária da qual se originou a propina foi um saque no 

montante de R$ 42.170,00, datado de 02.10.2019, conforme Relatório de Análise 

de Dados Bancários. 

Dois arquivos de áudio apresentados pelo colaborador e apreendidos às 

fls. 155 (29. Evani VS GR 18 (LINK) e 30. Evani VS GR 19) (LINK), dizem 

respeito ao evento em epígrafe, tendo sido analisados no Relatório de Análise 

de Áudios nº 012/2019 (LINK). 

Observa-se do referido relatório que o primeiro áudio (29. Evani VS GR 

18) diz respeito a uma conversa de whatsapp entre o colaborador e Evani, na 

qual fica acertada a entrega de “um pedaço” (o montante de R$ 25.000,00 seria 

apenas uma parte – “um pedaço” – dos R$ 400.000,00 que Wilson Santiago 

estaria exigindo do colaborador através de sua assessora parlamentar). 

No dia seguinte, George entra na sede do PTB e inicia sua conversa com 

Evani Ramalho (áudio 30. Evani VS GR 19). No diálogo, conversam sobre as 

propinas destinadas a Bosco e Wilson Santiago, e Evani aproveita para cobrar 

a programação que haviam acordado para a semana, no montante de R$ 

200.000,00. Evani tenta pressionar George a honrar o que prometeu, cobrando 

os R$ 400.000,00 em propina que estariam faltando. Também se constata 

claramente a afirmação, por parte de Evani, no sentido de que Wilson Santiago 

“é o chefe” do esquema criminoso objeto de investigação, senão vejamos: 

[...] 

EVANI: Ele é o chefe. 

GEORGE: Hum. 

EVANI: Nessa história ele é o chefe. Ele é quem conduz. Porque 

foi ele que deu a palavra lá, então o que ele decidir, ele 

leva... 

GEORGE: Pra mim eu só quero fazer minha parte, fazer minha obra, 

resolver <ininteligível>. 

EVANI: Eu só quero que ele converse com você, porque ele é que 

é o responsável. O que ele decidir, ele leva pra quem ele quiser. 

Pra WILSON, WILSON fala com o homem, ou ele mesmo vai falar com 

o homem. Ele que sabe. Porque ele vai... Ele sabe quem é a 

pessoa. O... Ele teve em Brasília, lá. Eu nem pens... nem sabia 

que ele teve. Ele teve com a pessoa. Deixa eu te falar: como foi 

que ficou a programação que tu disse que ia trazer pra mim? 

Porque era... era essa semana 200. 

GEORGE: Era, mas não vai dar... não vai dar não. A gente vai ter 

que reprogramar. 

EVANI: O rapaz tá aqui. 

GEORGE: Vai ter que reprogramar. É. 
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EVANI: Do jeito que você me... me... me orga... me orientou? 

GEORGE: Mas eu...  eu hoje à tarde... 

EVANI: Como foi? Bota aí como é que vai ficar, porque eu tenho 

que dar... ele tá até aqui. 

GEORGE: É. Hoje... cê vai... não dê em mim não, viu? 

EVANI: Não deime? 

GEORGE: Não dê em mim não! Hoje só tem 25. Tá aqui. 

EVANI: Hum. 

GEORGE: Você pegue. Você falou que queria que eu levasse uma... 

alguma coisa, num... 

EVANI: Não, eu não comprei ainda não. É sacolinha de papel, 

mas... eu... ele tá num hotel... ele tá aqui na sala, eu até 

mandei ele vim pra tá... pra tá... levar. 

GEORGE: Eu hoje vou tentar... 

EVANI: Eu vou... 

GEORGE: Eu vou tentar pegar hoje ainda... 

EVANI: Pronto. 

GEORGE: No final do dia isso aqui. 

EVANI: Eu vou fazer o seguinte... 

GEORGE: Certo? 

EVANI: Ele tá com a... ele... 

GEORGE: Mas a gente precisa reprogramar, eu precisava... 

EVANI: Pois reprograme aí, diga aí como vai. 

GEORGE: Não eu precisava... eu precisava reprogramar isso, 

EVANI, depois dessa reunião. 

EVANI: Eu vou ser sincera. 

GEORGE: Eu vou lhe... Não, deixa eu lhe ser sinc.... sincero? 

Veja só, eu preciso botar os pés no chão. Fazer a obra e 

cumprir... e honrar os compromissos. Ponto. As duas coisas em 

paralelo. Então por isso que eu quero conversar com ele, certo? 

Não bota essa cara não! Conversar com ele. Porque eu tenho que 

comprar material... 

EVANI: Ah, <ininteligível>. É o combinado, GEORGE. Você tinha 

ficado... <ininteligível> 

GEORGE: A gente vai... a gente vai conversar. 

EVANI: Eu queria que você honrasse o que você prometeu. O que... 

Honre essa parte, termine essa parte. O daqui pra frente, o 

dessa última medição pra frente você senta com ele, mas honre o 

passado. Porque foi da forma que eu conversei com ele. Você... 

foi você mesmo que disse. Honre o passado... 

GEORGE: Do jeito que ele disser que é pra eu fazer eu vou fazer, 

agora eu... 

EVANI: Não, honre o passado, e daqui pra frente, dessa medição 

pra frente, vocês sentam e conversam. O que ele decidir... Porque 

ele vai entrar num acordo, vai ligar, vai conversar, vai... vai 

ver... Honre o que foi combinado! 

GEORGE: Tá certo, EVANI. Veja só, mas a parte deles não tão... 

não... não tá sendo feita também, você há de convir, que a gente 

conversou... teve uma reunião... 

EVANI: Eu num... eu num... eu discordo. O de Brasília tá sendo 

feito. 

GEORGE: Quanto tempo, mulher? Porque, olhe... 6 meses que houve 

de atraso, eu perdi... 

EVANI: Porque teve... teve um documento que tava com problema e 

eles ficaram analisando. 

GEORGE: Tenho nada a ver. 



EVANI: É, mas eles não podem passar por cima de coisas erradas. 

GEORGE: Mas... esse... pois é... esses... esses 6 meses... 

EVANI: Eles podem tá recebendo ou deixando de receber, GEORGE, 

mas eles só vão fazer dentro... 

GEORGE: Não, aí é problema da Prefeitura, não é meu, certo? 

EVANI: Aí eles vão fazer dentro do que tiver certo. 

GEORGE: Garanto a você que documen... Não, eu só quero que faça 

quando tiver certo. Se fizer errado, eu num... também não quero. 

EVANI: E... Eles não vão fazer não. 

GEORGE: Eu nunca cheguei pra BOSCO, pra pedir a ele um... um 

centavo de medição antecipada. Um centavo. Eu poderia pedir. 

Poderia chegar pra ele agora... 

EVANI: Eu... eu não vou discutir com você sobre isso... 

GEORGE: Não... 

EVANI: Eu já me desgastei muito... 

GEORGE: Não... não...não... 

EVANI: Com esse assunto. Isso não é problema meu... eu não quero 

saber dos detalhes. 

GEORGE: Tudo bem. 

EVANI: Eu entrei nessa história só pra pegar esse aqui e 

repassar. 

GEORGE: Tudo bem. 

EVANI: Eu num... num tenho necessidade de tá sabendo das 

coisas... o que você tem que conversar com o DR BOSCO. 

GEORGE: Então pronto. Então você marca com ele... 

EVANI: Eu só queria que você honrasse o que você combinou. 

GEORGE: Marque com ele... não... marque com ele... 

EVANI: Você me hon... você deu sua palavra e eu... nós demos a 

nossa. Honre o que foi combinado, e daqui pra frente, dessa 

medição, eu disse a você, essa medição vocês sentam e conversam. 

Agora honre aquele que tinha sido combinado. 

GEORGE: Tá certo. Eu preciso conversar com ele. 

EVANI: E eu preciso que você honre o que foi combinado. 

GEORGE: Pronto, e a gente vai fazer como? Vai ficar nesse 

impasse? 

EVANI: Voc... Vai ficar nesse impasse. Você com... Você honra o 

que foi combinado, senta com ele, se reúne... Que o que eu tô 

percebendo... o que... 

GEORGE: Aí só vou sentar com ele depois que eu terminar de... 

de... de... 

EVANI: Não, pode sentar antes, agora, que tem que honrar esse 

passado tem. 

GEORGE: Sim, mulher, <ininteligível>... Eu vou te... então lhe 

dizer que eu preciso concluir a obra.... Pra eu concluir a 

obra... 

EVANI: GEORGE, eu não tenho nada a ver com a obra. 

GEORGE: Tudo bem. 

EVANI: Eu tô só fazendo essa ponte. 

GEORGE: E eu só estou dizendo que eu preciso sentar com ele, 

certo? 

EVANI: Então sente com ele. Agora você precisa cumprir esses 400 

que tá faltando. 

GEORGE: Sim, mas uma coisa não pode tá vinculada a outra, porque 

as coisas... 

EVANI: Não, pode GEORGE! 



GEORGE: Não, porque as coisas estão... as coisas precisam andar 

em paralelo... eu tô resolvendo. Hoje já trouxe 25 mil. 

EVANI: Porque você fechou comigo... nós sentamos e você 

honrou... você deu... você deu sua palavra. Palavra de homem é 

palavra de homem. Palavra de mulher é palavra de mulher. Quando 

você me ligou que eu... pra eu falar com ele, ele disse: eu pago 

na sexta ou na segunda. Não foi assim que eu lhe disse? 

[...] 

 

Restou ainda evidenciado o que parece ser a função de Israel na 

organização criminosa ora investigada: o transporte de dinheiro de propina de 

João Pessoa/PB para Brasília/DF. Com efeito, Evani demonstra a George certa 

frustração, pois tinha a intenção de que Israel levasse o montante de R$ 

100.000,00 naquela semana para Brasília/DF. Segundo Evani, George não 

deve se preocupar com Israel, pois se trata de uma pessoa que foi ajudada por 

Wilson com um emprego em Brasília/DF, deixando implícito que em razão disso 

haveria uma lealdade de sua parte com o parlamentar. 

[...] 

GEORGE: Eu vou tem... Eu vou tentar ver se pego mais 25. 

EVANI: Então só fecha 50 essa semana? 

GEORGE: É melhor pra gente EVANI. Olha, deixa eu dizer uma coisa. 

É melhor pra gente. Porque assim, como eu comecei fazer a 

programação ontem, eu perdi a segunda e a terça. Certo? Eu vou 

recuperar isso mais pra frente, agora é melhor a gente ir pegando 

de pedaços menores porque a gente não dá... pro... no... no... 

é... problema de COAF, é problema de... de... de... tu sabe, tu 

sabe essas coisas tudo, tudo como é. 

EVANI: E a semana? Porque pode ser... ele tava pensando em levar 

100 essa semana, que ele vai sábado pra Brasília, então ele 

viria na outra semana. Aí, qual os dias? Porque eu... ele tá num 

hotel, mas dependendo eu alugo o apartamento lá. Eu preciso 

dessas posições porque ele realmente tá aqui... 

GEORGE: Alugue o apartamento <ininteligível>. 

EVANI: Ele realmente tá aqui, aí eu queria ver como tão as 

programações. 

GEORGE: Alugue o apartamento pra ele levar um valor maior. Aluga 

o apartamento. Agora, veja só: a minha programação da semana que 

vem, vai depender do que eu conversar com o BOSCO. Que possa ser 

que eu diga: olha, semana que vem só vai ter 50, 80, 100, 120, 

cubro isso aqui... 40, eu precisava muito conversar com ele. 

EVANI: Ele... Você vai conversar com ele. 

GEORGE: Porque se ele pudesse vim aqui ama... Se ele pudesse vim 

aqui amanhã, ou sábado... 

EVANI: Agora eu co... eu conheço o BOSCO. 

GEORGE: Não... olhe... eu... Se você puder não adiantar pra ele 

não ficar com raiva....  Porque eu... eu acho que o... a melhor 

coisa é olho no olho. 



EVANI: Não... é... converse com ele, eu não vou adiantar nada 

não. Converse com ele. Até porque... olha... eu digo isso mil 

vezes... eu quero que o rapaz fique pegando. Pra não ficar sempre 

eu. 

GEORGE: Do jeito que você quiser, minha filha. 

EVANI: Aí eu vou buscar ele... 

GEORGE: Se for uma pessoa de sua confiança... agora veja, eu não 

quero que me cau... 

EVANI: Uma pessoa... ele mora em Brasília. 

GEORGE: Eu não quero que me cause problema. 

EVANI: Não, ele trabalha por lá, ele... vem só pra isso... tá 

vindo só pra isso. Ele mora... ele é daqui da Paraíba mas mora 

lá há muito tempo. Ele tá vindo só pra isso. Ele tá trabalhando 

lá no Ministério com o pessoal. Ele trabalha num... não é no 

setor de <ininteligível> nem sabe muito do que se trata. Ele só 

vai levar e pegar. 

GEORGE: Ah, poor mim <ininteligível>. 

EVANI: Ele num... Ele num sabe quem é você, não sabe do que se 

trata... 

GEORGE: Ó, eu também não quero nem saber. 

EVANI: Pronto. Ele só vai pegar. Ele tá aí, eu quero só que ele 

lhe veja, você entrega e pronto. Não converse nada. Ele não sabe 

do que se trata. Ele sabe que vai levar uma encomenda e pronto. 

Ele não sabe do que se trata. Não sabe nem quem é você. 

GEORGE: Não, você quer que eu entregue a ele, é isso? 

EVANI: Ele tá aí. Que aí na... quando for no prédio você mesmo 

entrega, não tem problema não. 

GEORGE: Por mim, tem problema nenhum. 

EVANI: Você só entrega, não diz nada, só entrega. 

GEORGE: Precisa dizer nem quanto é? 

EVANI: Não! Eu digo. Quanto... Não precisa você dizer nada, só 

entrega, que aí eu digo. Eu digo tem tanto. Aí depois ele 

confere. Essas... 

GEORGE: Como é o nome dele? 

EVANI: NUNES. Essas coisas tem que ser assim, entregou e pronto. 

GEORGE: Não, tudo bem. <ininteligível> 

EVANI: Né? A melhor coisa pra você não se envolver, GEORGE, é 

você entregar a sacola sem a pessoa saber, como seu motorista 

faz. Seu motorista entrega... 

GEORGE: É, mas assim, na hora que eu mando 200, 300, 400, 500, 

1 milhão de reais por ele, aí eu <ininteligível> pelo menos a 

gente dividir um pouco. Ele não sabe nem que eu tô aqui hoje, 

entendeu? Acha que é alguma coisa pra mim, pra minha reforma, 

tô fazendo reforma. Aí as vezes é bom a gente diluir um pouco 

também... 

EVANI: É. 

GEORGE: Apesar de que ele trabalha comigo há 20 anos. 

EVANI: É, não... e o menino aí, nem se preocupe, que ele foi... 

foi... ele tava aqui passando uma situação, pediu pra WILSON 

arrumar um emprego em Brasília e WILSON arrumou com esse povo. 

Então é uma pessoa que... 

GEORGE: Quer ficar com isso aqui? Vamo simbora que eu vou... 

EVANI: O que é isso? 

GEORGE: Não, só pra você guardar aí. É só coisa da obra. É... é 

o assunto que vou tratar com ele tá em cima disso aí, mas vou 

trazer outros documentos, outras coisas... 



EVANI: Não, não, você conversa com ele e resolva com ele aí. O 

que ele resolver tá resolvido. Deixa eu chamar rapidinho, só pra 

ele pegar. Fica aí. Só pra tu num chegar lá com... 

<ininteligível>. NUNES! NUNES! <ininteligível>  

GEORGE: Tá certo. Tudo jóia amigo! 

EVANI: E aí? 

GEORGE: Como é que tá? 

NUNES: Como é que tá? 

EVANI: Pegue só... isso aí. 

GEORGE: Tudo bom? Vai. 

EVANI: Eu vou te deixar lá no hotel, tá certo? 

NUNES: Ok. <ininteligível> 

EVANI: Aí depois eu vou... eu combino contigo. Vá! É... Quando 

for nas próximas eu combino contigo e eu digo: tal hora vá lá 

em tal canto, no apartamento. Aí você entrega e pronto. 

GEORGE: Tá ok. 

[...] 

 

Embora pareça moralmente pesarosa em razão de suas ações 

criminosas, chegando a citar uma revelação divina que lhe mostrava a 

possibilidade de estar sendo investigada pela polícia, Evani não demonstra a 

intenção de se afastar da prática criminosa, cabendo ressaltar que ao final da 

conversa ela pede a George que tenha cuidado com o uso do telefone, 

sugerindo-lhe mudar de aparelho, uma vez que ele escreve muito, o que poderia 

ser perigoso. 

 

 

4.9. Evento 09 

Entrega de R$ 25.000,00 a João Bosco Nonato Fernandes, Prefeito de 

Uiraúna/PB, para fins de repasse ao Deputado Federal Wilson Santiago, 

destinatário final da propina. A entrega ocorreu no Hotel “Vó Ita”, município de 

Sousa/PB, no dia 23.10.2019, e foi registrada em áudio por gravador discreto em 

poder de George Ramalho, bem como em vídeos por câmeras colocadas pela 

Polícia Federal no quarto de hotel em que ocorreu a entrega, conforme Auto de 

Ação Controlada nº 002/2019 – DELECOR/SR/PF/PB (LINK). 

A operação bancária da qual se originou a propina foi um saque no 

montante de R$ 25.000,00, datado de 22.10.2019, conforme Relatório de Análise 

de Dados Bancários 001/2019.   

AUTO%20CIRCUNSTANCIADO%20DE%20AÇÃO%20CONTROLADA.pdf


Antes do encontro, George Ramalho preparou a sacola contendo o 

dinheiro a ser repassado a Bosco no dia seguinte, conforme imagens abaixo 

reproduzidas: 

 

Imagem 11. Dinheiro acondicionado por George dentro da sacola 

 

O áudio (LINK) que captou a conversa entre o colaborador e o Prefeito 

Bosco Fernandes revela a impressionante naturalidade com que o gestor 

municipal trata das propinas destinadas a si e a Wilson Santiago. Durante o 

rápido diálogo que se desenvolve no momento da entrega do dinheiro, Bosco 

cobra a George 200 (R$ 200.000,00) que estariam faltando. George explica que 

está trazendo consigo 25 (R$ 25.000,00) para que o Prefeito entregue a Evani. 

Em seguida, os interlocutores conversam sobre a necessidade de uma “reunião 

técnica” em Brasília/DF, e concordam que “tem que botar Wilson no meio 

também”, pois seria “responsabilidade dele”.  

 Bosco, em seguida, concorda em levar os R$ 25.000,00, e pergunta 

para quem é o dinheiro, ao que George responde que é para Wilson. Bosco 

retira o dinheiro da sacola e prefere colocá-lo na cueca, alegando que sua 

camisa é curta (“na cueca, camisa é curta”). 

ÁUDIOS/48.%20GR%20vs%20Pref.%20Bosco%205%20(entrega%2025%20mil%20sousa-pb%2023%2010%202019).WAV


   

Imagens 12 e 13. Exato momento em que o Prefeito de Uiraúna/PB, Bosco 

Fernandes, coloca o dinheiro da propina repassada por George na cueca. 

 

   

 

Imagem 14. Bosco Fernandes sai do Hotel “Vó Itá”, em Sousa/PB, com um 

volume elevado do lado esquerdo de sua calça provocado pelo acondicionamento 

do dinheiro da propina. 



 

       No dia seguinte, o colaborador recebeu as seguintes mensagens de 

whatsapp do investigado Severino Neto14, motorista do Prefeito de Uiraúna/PB, 

a reforçar a efetiva destinação do dinheiro recebido no dia anterior para Wilson 

Santiago: 

          

Imagens 15 e 16. Prints de conversa de whatsapp entre George e Severino Neto, 

referindo-se ao motorista de Wilson Santiago (conhecido como “Wilson Pai”, em 

distinção de seu filho e Deputado Estadual, Wilson Filho). 

  

 Observa-se das mensagens acima reproduzidas que Severino Neto 

parece rapidamente arrepender-se de ter revelado a George a entrega do 

dinheiro ao motorista de Wilson Santiago, apagando imediatamente as 

                                                           
14 Print extraído por perícia realizada no aparelho telefônico do colaborador, conforme Laudo Pericial xx 
e Relatório de Análise de Extração xxx.   



mensagens recém enviadas. Todavia, o Laudo Pericial 911/2019 logrou 

encontrar o print da conversa no aparelho telefônico de George.  

 

4.10. Evento 10 

 Entrega de R$ 50.000,00, no aeroporto de Brasília/DF, no dia 

07.11.2019, ao Deputado Federal Wilson Santiago, por intermédio do 

Secretário Parlamentar Israel Nunes de Lima, lotado no Gabinete do referido 

Deputado.    

A operação bancária da qual se originou a propina foi um saque no 

montante de R$ 49.900,00, datado de 06.11.2019, conforme Relatório de Análise 

de Dados Bancários 001/2019. 

As tratativas para entrega do dinheiro em Brasília/DF tiveram início no dia 

anterior, conforme revela o áudio 59. Evani vs GR 32 (LINK), que revela diálogo 

entre o colaborador e Evani Ramalho, na noite do dia 06.11.2019, no 

estacionamento do supermercado Pão de Açúcar, em que se evidencia a 

pressão para pagamento das propinas aos agentes políticos transmitida ao 

empresário pela Secretária Parlamentar:  

[...] 

Evani: Falei com ele. olha aqui ó (inaudível) eu fui lá (inaudível) 

recebi os pendentes (inaudível), nem converso esses assuntos com 

ele. Meu assunto é recebi, entreguei... 

George: (inaudível) 

Evani: ele está moendo, ele quer cem mil sexta, eu estou 

convencendo a pagar amanhã à tarde. Só que os cem mil, para você 

entregar (inaudível). Agora você vai se comprometer, minha palavra 

que está em jogo. Se você não cumprir, na próxima, quem vai mandar 

segurar sou eu. 

George: Entendi, e a... 

Evani: (inaudível) se você quiser, mas (inaudível). 

George: Faz pouco tempo. 

Evani: (inaudível) você (inaudível). 

George: é (inaudível) como a gente fica? (inaudível) 

Evani: Então dê um jeito de entregar amanhã.  

George: Dou um jeito de entregar amanhã. 

[...] 

 

No dia seguinte pela manhã, George Ramalho preparou uma mochila 

contendo os valores da propina e viajou para Brasília/DF em voo que saiu de 

ÁUDIOS/59.%20Evani%20vs%20GR%2032%20(evento%204%2050%20mil%20aeroporto%20bsb%2006%2011%202019).WAV


João Pessoa/PB, passando por Recife/PE, com destino à capital federal, 

conforme imagens abaixo: 

       

Imagens 14 e 15. Acondicionamento do dinheiro da propina na mochila 

 

Uma vez no aeroporto de Brasília/DF. George e Israel se reúnem numa 

mesa da praça de alimentação, e o Secretário parlamentar leva consigo a 

mochila trazida por George contendo o dinheiro da propina que seria destinada 

a Wilson Santiago: 

 



 

Imagens 16 e 17. Após um rápido encontro com George no aeroporto de Brasília, 

Israel pega a mochila contendo o dinheiro e a leva consigo. 

 

George e Israel tiveram uma rápida conversa, captada por gravador 

discreto carregado pelo colaborador, nos seguintes termos (áudio 61. Israel 

Nunes vs GR) (LINK): 

ISRAEL: E aí,  Doutor George, como é que tá? 

George: o comandante, como é que tá, tranquilo? 

ISRAEL: joia 

George: e aí, e aí, como é que foi a viagem, foi boa? 

ISRAEL: boa!  

George: Graças a Deus. 

ISRAEL: Veio no mesmo voo, não foi? 

George: rapaz, eu acho que eu lhe vi lá.  “Rapaz, eu acho que 

conheço esse cara de algum lugar”! 

ISRAEL: foi, eu acho que vi você passando. 

George: eu acho que eu vi também, tudo tranquilo por aí? 

ISRAEL: tranquilo 

George: ó, tu leva, tá? E, pode levar a mochila com tudo. 

ISRAEL: depois eu devolvo a você 

George: não, pode fica, levar. 

ISRAEL: vou voltar quarta ou quinta-feira 

George: quarta? 

ISRAEL: quarta ou quinta  

George: beleza 

ISRAEL: ok? 

George: fechado 

ISRAEL: vai ficar por aqui, quer alguma carona alguma coisa? 

George: não, eu vou voltar já 

ISRAEL: ah, vai voltar? 

ÁUDIOS/61.%20Israel%20Nunes%20vs%20GR%20(50%20mil%20aeroporto%20bsb%2007%2011%202019).WAV


George: vou, vou fazer outra viagem já, vou pra São Paulo com 

meus filhos 

ISRAEL: é? O rapaz, então tá bom 

George: só essa incumbência aí, se soubesse tinha deixado lá 

ISRAEL: Era, mas o povo disse pra vir pra cá mesmo. Ei, pois 

vou lá, abração, visse?! 

George: valeu, irmão. Prazer viu... Trabalho aí. 

 

Israel, então, dirige-se à saída do aeroporto carregando a mochila que lhe 

fora entregue por George contendo R$ 50.000,00 e entra no veículo Hyundai 

IX35, placa PBP 2031, de propriedade de empresa de aluguel de veículos que 

possui contrato com a Câmara dos Deputados, conforme imagens abaixo: 

 

Imagem 18. George entra no veículo  Hyundai IX35, placa PBP 2031, após pegar a 

mochila contendo o dinheiro da propina. 
 

O veículo em que estava Israel, então, segue em trajeto acompanhado 

veladamente por policiais federais até entrar no anexo IV da Câmara dos 

Deputados, não por coincidência o anexo do Parlamento que abriga o Gabinete 

de do Deputado Federal Wilson Santiago (Gabinete 534). 

 



 

Imagem 19. Veículo que levava Israel Nunes com a mochila dirigindo-se ao Congresso 

Nacional. 
 

 

Imagem 20. Exato momento em que o veículo  Hyundai IX35, placa PBP 2031 entra no 

anexo IV da Câmara dos Deputados. 

 

A partir de então, as diligências policiais de acompanhamento velado das 

atividades dos investigados foram suspensas em razão da impossibilidade de 

que os policiais federas ingressassem na Câmara dos Deputados sem 

identificação, tampouco de que fossem requisitadas as imagens do circuito 



interno de segurança do Parlamento sem comprometimento do sigilo das 

investigações.  

 

4.11. Evento 11 

 

Entrega de R$ 50.000,00 a Evani Ramalho, no dia 07.11.2019, para fins 

de repasse ao Deputado Federal Wilson Santiago, destinatário final da propina. 

A transação financeira foi materializada em oito operações bancárias 

realizadas no dia 07.11.2019, a saber: um saque no montante de R$ 10.000,00 

e oito transferências de R$ 5.000,00 para funcionários da empresa COENCO, 

em razão da falta de provisão em banco, totalizando os R$ 50.000,00 

anteriormente acertados.   

O arquivo de áudio contendo o diálogo entre George e Evani Ramalho 

durante a entrega da propina (62. Evani VS GR 33) (LINK) foi objeto do Relatório 

de Análise de Áudio 029/2019 (LINK). A entrega ocorreu no apartamento do 

colaborador no Edifício Holanda´s Prime, situado na Av. Antônio Lira, 536, 

Tambaú, João Pessoa/PB, e revela o exato momento em que o empresário 

repassa o montante de R$ 50.000,00 à Secretária Parlamentar para repasse ao 

Deputado Federal Wilson Santiago, conforme excerto a seguir transcrito: 

[...] 

Evani: não, se perguntar assim ok, ok, hein vamo que eu 

(inaudível) bota aqui (inaudível) 

George: (inaudível) 50 mil reais (inaudível) 

Evani: tá 

George: (inaudível) 

Evani: aí amanhã ou depois (inaudível) 

George: (inaudível) contato com Junior lá dizendo que tinha 

liberado, mas 

Evani: eu (inaudível) vou saber agora, o que isso hein? 

[...] 

 

Ainda durante a conversa, Evani, ao ser comunicada por George que 

Israel estava no mesmo voo que ele para Recife, afirma: “ele não me disse onde 

estava, ele só disse que ia, que a passagem tinha sido cara, mas..”, o que revela 
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sua participação na intermediação da propina levada ao Congresso Nacional 

naquela manhã por Israel Nunes.   

Verifica-se, portanto, que, num mesmo dia (07.11.2019), Wilson 

Santiago teria sido agraciado com dois recebimentos de propina no montante 

de R$ 50.000,00, um em Brasília/DF (evento 10) e outro em João Pessoa/PB 

(evento 11), intermediados, respectivamente, por Evani e Israel, assessores 

vinculados ao seu Gabinete que são incumbidos de receber o dinheiro.  

 

 

4.12. Evento 12 

 Entrega de R$ 50.000,00 a Evani Ramalho, no dia 08.11.2019, para fins 

de repasse ao Prefeito de Uiraúna/PB, João Bosco Nonato Fernandes, 

destinatário final da propina. A transação financeira foi materializada em um 

saque de R$ 942.749,00 (para pagamento de fornecedores), da conta corrente 

da empresa COENCO, de cujo montante foi retirado o valor de R$ 50.000,00, 

conforme Relatório de Análise de Dados Bancários. 

A entrega ocorreu no estacionamento do supermercado Pão de Açúcar, e 

o áudio 63. Evani vs GR 34 (LINK) captado pelo colaborador no momento do 

repasse da propina revela que Evani admite que as duas parcelas repassadas 

no dia anterior, totalizando R$ 100.000,00, têm como destinatário final (Wilson 

Santiago); e que os R$ 50.000,00 repassados naquele momento se destinam 

ao Prefeito de Uiraúna/PB: 

[...] 

George: Me diz uma coisa, para o meu controle interno, para onde 

vai ser? 

Evani: Teu controle interno? 

George: É, o de ontem foi pra lá. 

Evani: Para lá. Esse agora... Não, o de ontem fo... 

George: O de ontem foi pra lá. 

Evani: Esse aqui vai ser pra Bosco. Segunda pra Bosco. Terça pra 

lá, quarta... 

George: Então, dos três, dois ficou para Brasília e para Bosco. 

ÁUDIOS/63.%20Evani%20vs%20GR%2034%20(50%20mil%20pao%20de%20açucar%2008%2011%202019).WAV


Evani: É, o de Bosco é esse, segunda eu vou dar, não, eu vou dar 

o de quarta, porque...  

[...] 

  
 Evani ainda asseverou a George, durante o diálogo, que conversou com 

Bosco, o qual somente liberou o pagamento da medição da obra porque a 

Secretária Parlamentar lhe assegurou o efetivo pagamento da propina por parte 

de George Ramalho. 

 Agentes de Polícia Federal acompanharam de forma velada o encontro, 

registrado no Auto Circunstanciado de Ação Controlada 002/2019, conforme 

imagens abaixo reproduzidas: 

 

  



 

Imagens 21 e 22. Dinheiro acondicionado por George numa sacola 

 



 

 

 



 

 

Imagens 23 a 27. George sai do seu veículo (Toyota Hilux), entra no de Evani (Honda 

City) e após alguns minutos sai sem a sacola de dinheiro nas mãos. 

 

 Trata-se, portanto, de mais um registro incontestável dos repasses de 

propina intermediados pela Secretária Parlamentar Evani Ramalho. 

 
 
 

4.13. Evento 13 
 
 

 Entrega de R$ 50.000,00 à Secretária Parlamentar Evani Ramalho, no 

estacionamento do Supermercado Pão de Açúcar, Av. Epitácio Pessoa, João 

Pessoa/PB, na manhã do dia 12.11.2019, para fins de repasse ao Deputado 

Federal Wilson Santiago.  



 Na noite anterior, George preparou a sacola de entrega contendo os R$ 

50.000,00, conforme imagens abaixo, extraídas do Auto de Ação Controlada 

002/2019: 

 

  

  

Imagens 28 a 31. George colocando R$ 50.000,00 numa sacola para entrega à Secretária 

Parlamentar Evani Ramalho. 

 

 O encontro foi acompanhado veladamente por policiais federais, que 

registraram em imagens (LINK) o momento em que o colaborador ingressa no 

carro de Evani Ramalho para entregar a sacola contendo o dinheiro da propina 

e, posteriormente, o momento em que ele deixa o veículo já sem a sacola: 
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Imagens 32 a 35. George ingressa no carro de Evani carregando consigo a sacola com 

R$ 50.000,00 e em seguida sai sem a sacola. 

 

 Durante o encontro no carro da Secretária Parlamentar, George e Evani 

travam o seguinte diálogo (LINK): 

GEORGE: Terça-feira, 12 de novembro, 10:00 horas da manhã, 

seguindo para o Pão de Açúcar, da Avenida Epitácio Pessoa, 

garagem subsolo. Hoje, vou fazer uma entrega de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). 

GEORGE: Chegando ao Pão de Açúcar da Avenida Epitácio Pessoa. 

(telefone chamando) 

GEORGE: Chegasse não? 
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EVANI: Estou chegando, já estou descendo a Epitácio. No 

estacionamento mesmo? 

GEORGE: É, lá para o final alí, mais ou menos...  

EVANI: Pronto. Você já chegou? 

GEORGE: Já, eu não vi teu carro, por isso estou ligando.  

EVANI: Pronto, já estou descendo aqui.  

GEORGE: Está, tchau.  

EVANI: Tchau. 

EVANI: Oi. 

GEORGE: E ai?   

EVANI: (incompreensível) igual penteadeira de cabaré. Tu tem que 

arrumar um envelope para botar isso. Isso é um perigo porque dá 

para ver.  

GEORGE: Tu sabe que estava em um envelope, eu botei ai agora.  

EVANI: Pois tem que ser em envelope. Pra disfarçar, daqui tem 

que olhar. 

GEORGE: um envelope aqui dentro né, beleza.  

EVANI: É. 

GEORGE: Entendi. Olhe, deixa eu te dizer.   

EVANI: Hum. 

GEORGE: Isso aqui é o que vai chegar esse mês. Certo? Até o dia 

18. Material que vai chegar até o dia 18.  Certo? Isso aqui... 

EVANI: É cópia né? 

GEORGE: É. Isso é um e-mail que (incompreensível) me mandou, me 

confirmando que está chegando essa semana. 

EVANI: Hum. 

GEORGE: Já está chegando lá as carretas.  

EVANI: Hum. 

GEORGE: Isso aqui é o seguinte. Isso aqui é o saldo que tem lá.  

EVANI: Certo. Em Uiraúna. 

GEORGE: É. Isso aqui é o faturamento referente a material que 

está chegando. O que eu estava pensando em fazer? Pensando em já 

fechar essa medição.  

EVANI: Hum.  

GEORGE: Eu só vou chegar lá dia 18. Justamente. A gente fechava 

dia 18. 

EVANI: Hum. 

GEORGE: Para quando a gente fosse para Brasília, já também fosse 

atrás da próxima parcela do recurso.  

EVANI: Pronto.  

GEORGE: Certo? 

EVANI: Certo. Tu lembra quanto foi as duas últimas? Exato.  

GEORGE: Não. Exato não.  

EVANI: Era bom depois tu me dar. Porque quando vierem para cima 

de mim, eu digo “não, foi isso aqui, isso aqui”. Aí tá faltando, 

só tem esse saldo na conta dele?  

GEORGE: É. 

EVANI: Pronto.  

GEORGE: Segundo meu pessoal é.  

EVANI: Eu preciso desse valor exato dessas duas últimas que 

foram pagas. Para eu fazer os cálculos.  

GEORGE: Eu lhe passo. Eu vou mandar em um papelzinho, na quarta-

feira por Carlos.  

EVANI: Carlos. Cadê os telefones de Carlos?  

GEORGE: Anota aí. Eita, deixei meu celular... 

EVANI: Pronto, no WhatsApp para esse aqui.  



GEORGE: É... O que eu ia dizer meu Deus? 

EVANI: Porque eu ajeitando eles, fica mais fácil.  

GEORGE: É... Eu sei. Ia dizer um negócio e esqueci.  

EVANI: Marcar o negócio em Brasília.  

GEORGE: É. Marca o negócio para terça ou quarta da semana que 

vem.  

EVANI: Pronto. Eu estava esperando pegar eles, para dizer a eles 

e dizer – olhe, ligue para Júnior e marque. Entendeu? Porque eu 

só queria depois que eu tivesse ok.   

GEORGE: Está bom.  

EVANI: Aí, agora eu já posso. 

GEORGE: aí, quarta-feira, eu vou monitorando com Carlos pelo 

telefone para saber o horário mais ou menos. Provavelmente, fim 

do dia mesmo.  

EVANI: É, não tem problema não.  

GEORGE: Se quiser deixar para quinta-feira de manhã, porque tu 

já dorme com ele. Fica a seu critério.  

EVANI: Eu vejo. Diga a ele que ligue para mim. É, é melhor na 

quinta.  

GEORGE: Porque ele pega na quarta não tem horário. Se ele pegar 

cedo, eu lhe aviso. 

EVANI: É, você avisa.  

GEORGE:  Certo? E... Aí marca para quarta... 

EVANI: Aí tem 50 (cinquenta), é? Está faltando 100 (cem)?  

GEORGE: É. Tem 50 (cinquenta). Isso aí é para quem?  

EVANI: Para BOSCO.  

GEORGE: Certo. Vamos caminhar, anotar no celular.... Vê se marca 

para quarta ou quinta. Alguma recomendação? 

EVANI: Não.  

GEORGE: Tchau.  

EVANI: Até a volta e boa viagem. Qualquer coisa ligue. 

GEORGE: Qualquer coisa eu vou estar com o celular e a gente vai 

se falando.  

EVANI: Está bom.  

 

 

 Em seguida, policiais federais acompanharam o veículo de Evani 

Ramalho, que segue diretamente para a sede estadual do Partido Político PTB, 

também situada na Av. Epitácio Pessoa, local utilizado pela organização 

criminosa para reuniões referentes aos fatos aqui investigados, bem como para 

entrega de propina por parte de George, conforme demonstrado nesta 

Representação. As imagens abaixo comprovam o percurso de Evani do 

momento em que recebeu o dinheiro no estacionamento do supermercado Pão 

de Açúcar até a sede do PTB em João Pessoa/PB: 

 



  

 

  



 

  

 



 
Imagens 36 a 42. Percurso feito por Evani até sua entrada no PRB após receber R$ 

50.000,00 em propina. 

   

 Registre-se que o Partido Trabalhista Brasileiro é presidido, no âmbito do 

diretório estadual da Paraíba, pelo Deputado Federal Wilson Santiago, 

apontado como líder da organização criminosa ora investigada.   

 

4.14. Evento 14 

 Entrega de R$ 50.000,00 a Evani Ramalho, no dia 14.11.2019, para fins 

de repasse, de acordo com a colaborador, a Wilson Santiago, destinatário final 

da propina.  

 O encontro ocorreu na garagem do Edifício Holanda´s Prime, tendo sido 

repassada uma sacola preta contendo em seu interior R$ 50.000,00 em espécie 

à Secretária Parlamentar Evani Ramalho, conforme imagens abaixo: 



 

Imagens 43 e 44. Dinheiro acondicionado na sacola a ser entregue a Evani Ramalho. 

 

 A imagem abaixo revela o exato momento da entrega da sacola contendo 

o dinheiro da propina a Evani Ramalho, que a acondiciona no porta-malas de 

seu carro, conforme pormenorizado no Evento 7 do Auto Circunstanciado de 

Ação Controlada nº 002/2019 – DELECOR/SR/PF/PB (LINK): 

AUTO%20CIRCUNSTANCIADO%20DE%20AÇÃO%20CONTROLADA.pdf


 

Imagem 45. Evani pega a sacola contendo o dinheiro e a coloca no porta-malas de seu 

veículo (Honda City, placa QFR5826). 

    

 Tem-se, portanto, uma vez mais, a cabal demonstração da naturalidade 

com que os investigados manejam os repasses de propina objeto de 

investigação.  

  

4.15. Evento 15 

 Entrega de R$ 50.000,00 a Evani Ramalho, no dia 22.11.2019, para fins 

de repasse ao Prefeito de Uiraúna/PB, João Bosco Nonato Fernandes, 

destinatário final da propina.  

 O encontro ocorreu na garagem do Edifício Holanda´s Prime, tendo sido 

repassada uma sacola preta contendo em seu interior, tendo sido repassada, 

diretamente por George, uma sacola preta contendo em seu interior R$ 

50.000,00 em espécie à Secretária Parlamentar Evani Ramalho, conforme 

imagens abaixo (LINK): 

VIDEOS/ENTREGA%20HOLANDAS%202.avi


 

Imagem 46. George repassa sacola contendo dinheiro da propina a Evani na garagem 

do Holanda´s Prime. 

 

 Conforme já mencionado, os atos de corrupção da organização criminosa 

ora investigada não se esgotam nos quinze eventos de repasse propina 

esmiuçados nos subtópicos anteriores. A rigor, treze outros eventos de 

repasse de propina, anteriores aos que ora foram detalhados, teriam ocorrido, 

conforme Relatório de Análise de Dados Bancários nº 001/2019, possibilitando 

o desvio de uma quantia estimada em R$ 1.217.860,0015 em propinas dos R$ 

14.743.304,34 até aqui repassados pelo Governo Federal para construção da 

Adutora Capivara.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 De acordo com as investigações, embora George tenha pago R$ 1.217.860,00, o montante de R$ 
1.899.076,00 seria o acordado de ter sido pago até o momento, sendo essa, possivelmente, a razão do 
descontentamento recente de Wilson Santiago em relação ao empresário George. 



5. DA INVIDUALIZAÇAO DAS CONDUTAS DOS INVESTIGADOS 
 

Serão pormenorizadas, a seguir, as condutas de cada um dos 

investigados que figuram como sujeitos passivos das medidas cautelares pelas 

quais ora se representa. 

Advirta-se, contudo, que as imputações de práticas criminosas ora 

formuladas não têm, por óbvio, a pretensão de se revelar definitivas, tratando-se 

de mero juízo de subsunção precário permitido pelos contundentes elementos 

probatórios angariados ao longo das investigações. 

   
 
5.1. José Wilson Santiago 

 
Deputado Federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro e presidente do 

diretório estadual da legenda na Paraíba, Wilson Santiago, ao que indicam as 

investigações, foi o responsável pela gênese do esquema criminoso ora 

investigado, ao oferecer, no segundo semestre do ano de 2017, a obra da 

“Adutora Capivara” ao empresário George Ramalho mediante cobrança de 

propina para si e para o Prefeito Bosco Fernandes. Na ocasião (dia 

22.07.2017), George diz ter ficado impressionado com a bela vista da varanda 

do apartamento do Deputado, tendo tirado as seguintes fotografias de seu 

aparelho telefônico (fotografias entregues à Polícia Federal na mídia apreendida 

às fls. Xx) (LINK) (LINK): 

   

Imagens 47 e 48. Vista da varanda do apartamento de Wilson Santiago em João 

Pessoa/PB. 

foto%20apto%20WS.png
foto%20apto%20WS%20II.png


 

O colaborador também teria, de acordo com fotografias e imagens 

entregues à Polícia Federal, estado, durante as negociações iniciais referentes 

aos apagamentos de propina ora investigados (mais especificamente no dia 

19.10.2017), no apartamento de Wilson Santiago em Brasília, conforme 

fotografia por ele tirada na ocasião (LINK): 

 

 

Imagem 49. Vista do apartamento de Wilson Santiago em Brasília/DF 

  

Ainda de acordo com as investigações, Wilson Santiago seria também o 

principal beneficiário e destinatário final dos desvios oriundos da contratação da 

empresa COENCO, recebendo clandestinamente um montante de 10% dos 

recursos públicos destinados a custeá-la, repassados por George após o 

pagamento de cada boletim de medição.   

Conforme revelam as apurações, Wilson Santiago utiliza-se dos 

préstimos de Secretários Parlamentares vinculados ao seu gabinete na Câmara 

foto%20apto%20WS%20bsb.jpeg


dos Deputados, mais especificamente Evani Ramalho, Israel Nunes de Lima16 

e Luiz Carlos de Almeida, para recebimento da propina repassada por George, 

optando, portanto, por não recebê-la diretamente das mãos do empresário. Com 

efeito, de acordo com George, embora, sobretudo no ano de 2017, seus 

contatos pessoais com Wilson Santiago tenham sido frequentes, este, após a 

assunção do mandato parlamentar em 2018, procurou afastar-se de George, 

mandando recados e cobranças sempre através de sua assessora de confiança 

Evani Ramalho. A rigor, a própria Evani deixa claro, em diversas passagens 

das conversas gravadas, que Wilson não deseja mais se reunir com George.  

Registre-se que o próprio Bosco Fernandes exerce episodicamente a 

função de intermediário das propinas destinadas a Wilson. O Auto 

Circunstanciado 002/2019 – DELECOR/SR/PF/PB evidencia, de forma cristalina, 

o recebimento da quantia de R$ 25.000,00 em espécie, por Dr. Bosco, Prefeito 

de Uiraúna/PB, que, conforme mensagem de whatsapp, teria sido repassada, 

por volta de meia noite daquele mesmo dia 23.10.2019, por Severino Batista 

do Nascimento Neto, conhecido como “Neto Ferreirão”, motorista de Bosco, 

para o motorista de Wilson Santiago (segundo o colaborador, Luiz Carlos de 

Almeida, conhecido como “Luizinho”). De acordo com a mensagem de 

whatsapp do próprio “Neto Ferreirão”, o motorista de Wilson teria ido buscar o 

dinheiro em sua casa (casa de Neto). Ademais, durante o dialogo travado no 

momento da entrega da propina, George confirma ao Prefeito de Uiraúna/PB 

que o destinatário do dinheiro é Wilson Santiago (Evento 3). 

As diligências de ação controlada demonstraram, ainda, o recebimento de 

uma mochila contendo R$ 50.000,00 em espécie por Israel Nunes de Lima, cujo 

destinatário, revelam as investigações, seria Wilson Santiago, no Aeroporto 

Internacional de Brasília/DF, seguindo-se o transporte do dinheiro para o 

anexo IV da Câmara dos Deputados, onde se situa o gabinete 534, ocupado 

por Wilson Santiago. Registre-se que o carro em que foi realizado o transporte 

da propina para a sede do Poder Legislativo brasileiro é de propriedade de uma 

empresa de aluguel de veículos (QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS, CNPJ 

72.653.009/0001-02) que tem contrato com a Câmara dos Deputados, e que a 

                                                           
16 Lotado no Gabinete de Wilson Santiago até 21.03.2019 e atualmente lotado no Gabinete do Deputado 
Federal Wellington Roberto.  



passagem de Israel Nunes para Brasília/DF naquele dia foi emitida pela mesma 

agência (CLASSIC TURISMO, CNPJ 00.448.994/0001-03) que emite passagens 

para o Deputado Federal Wilson Santiago, consoante informações obtidas no 

próprio site da Câmara dos Deputados. 

Apesar da evidente recalcitrância de Wilson Santiago em encontrar-se 

pessoalmente com George Ramalho, o Relatório de Análise de Áudio 002/2019 

(LINK) revela conversa com a presença do parlamentar (arquivo de áudio “2. WS 

vs EVANI vs GR”)17 (LINK), na qual George, Wilson e Evani falam sobre a 

necessidade de que o esquema criminoso não deixe rastro, com o que Wilson 

Santiago explicitamente demonstra concordar: “Não deixe rastro...”. Em 

seguida, George explica a Evani e Wilson as circunstâncias que levaram à sua 

prisão em decorrência da “Operação Feudo”, deflagrada pela Polícia Federal no 

dia 10.04.2019, e conclui, reforçando a necessidade de que os envolvidos sejam 

cautelosos, afirmando, em relação a Wilson Santiago, que “Vossa Excelência 

tem Foro, e nós não temos não, né, Evani?”, numa pretensa alusão a um 

tratamento processual penal diferenciado e complacente ao parlamentar.  

Ainda se evidencia do referido arquivo de áudio que Wilson Santiago 

concorda com o abatimento, nos valores repassados aos agentes públicos a 

título de propina, dos custos para acobertar a contabilidade da empresa 

COENCO com notas fiscais falsas. Nesse ponto, Wilson diz, numa alusão ao 

acerto fraudulento na contabilidade da empresa, que as coisas devem ser feitas 

“de forma correta, direitas”, para em seguida concordar com a proposta de 

refazer os cálculos dos pagamentos de propina. 

Ainda na conversa gravada, George revela desconfiar do empresário 

indicado por Wilson Santiago para o fornecimento de notas fiscais frias, que, de 

acordo com colaborador, seria Cledson Dantas Nóbrega, da empresa ML 

DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 04.328.497/0001-22, e pede 

autorização ao Deputado para que tal função seja assumida por “Betinho”18, 

com o que o parlamentar concorda, dizendo que a indicação de Cledson teria 

sido para atender a um pedido de Damísio19, sendo ele o mesmo empresário 

                                                           
17 Laudo Pericial nº 909/2019. 
18 Trata-se da pessoa de Juberto Canuto da Silva, da empresa DJR Construções, CNPJ 15.414.546/0001-
66, empresa que presta serviços à COENCO 
19 Damísio Mangueira, ex-prefeito de Triunfo/PB, preso preventivamente na Operação Recidiva, 
deflagrada pela Policia Federal em 20.11.2019.  
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que teria atuado em outro contrato “de Aguinaldo”20.  

Registre-se, a propósito, que no Relatório de Análise de Áudio 022/2019 

(LINK) (arquivo 33.Cledson vs GR) (LINK), o empresário Cledson assim se 

refere a Wilson Santiago: 

[...] 

Cledson: um colega meu me contando que quando WILSON entrou pra 

federal primeira vez, tava uma roda assim de uns 10 deputados 

lá da câmara, WILSON no meio batendo papo com um e com outro, 

WILSON comprando emenda, barata, dos deputados do norte pra 

vender aqui na Paraíba, sabe? – deputado bateu no ombro de 

WILSON, mostrando, apresentando WILSON, senhor conhecer esse 

aqui, chegou ontem aqui, mas bota nós tudinho no bolso, tu tem 

um cara que é viva...(incompreensível)...é inteligente, ele 

pegava emenda barata do norte, deputado não sabia nem se era 

bom, tá entendendo? Ele comprava a emenda barata, não tem, você 

é do norte, você é um deputado do norte, você não é obrigado a 

jogar o dinheiro da sua emenda para o norte não. Você pode jogar 

pra outro estado, você joga pra onde você quiser.” 

[...] 

 

Prosseguindo na análise da conversa referente ao arquivo de áudio “2. 

WS vs EVANI vs GR”, após George externar preocupação com a necessidade 

de que os pagamentos da obra sejam de pronto liberados por estar “no sufoco”, 

Wilson procura tranquilizá-lo dizendo-se amigo do Presidente do TCU (corrigido 

em seguida para CGU), em mais uma evidente demonstração do vínculo entre 

as práticas criminosas e o exercício da função parlamentar. A corroborar tais 

conclusões, Evani assevera a George a necessidade de que, tão logo aportem 

os recursos referentes à segunda parcela do pagamento - que George relata ser 

algo em torno de R$ 9 milhões -, “seja resolvido o do pessoal”, isto é, sejam 

entregues os pagamentos de propina aos agentes políticos envolvidos, ao que 

George responde que “uns quatro a cinco” (quatro a cinco milhões de reais, 

referentes ao pagamento vindouro) servirão de base para pagamento imediato 

da propina que lhe vem sendo insistentemente cobrada.  

                                                           
20 Referência ao Deputado Federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). 
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Ainda durante a conversa, George explica o atraso nas medições por conta 

da fiscalização da CGU, ao que Wilson Santiago responde dizendo que irá 

“correr atrás para resolver”, revelando já ter ido ao Ministro em duas 

oportunidades somente para tratar do assunto objeto desta investigação, tendo 

inclusive entregue “as cópias a Bosco do dia que nós despachamos com ele”. 

Tem-se, portanto, nova demonstração da utilização da função parlamentar para 

práticas criminosas. 

Em seguida, o desenvolvimento da conversa não deixa qualquer margem de 

dúvidas quanto ao envolvimento direto do parlamentar nos crimes ora 

investigados, na medida em que Wilson Santiago assim se pronuncia em 

relação aos recebimentos da propina repassada por George: “Uma pessoa de 

lá, é melhor, para receber”, seguindo-se a afirmação de Evani no sentido de 

que não quer mais receber o dinheiro, ao que George sugere que basta ser uma 

pessoa da confiança deles (de Wilson Santiago, Evani e Bosco). Registre-se 

que “a pessoa de lá”, de acordo com o colaborador, seria Israel Nunes, assessor 

parlamentar atualmente vinculado ao gabinete do também Deputado Federal 

pela Paraíba Wellington Roberto, e responsável por recebimentos de propina 

em duas oportunidades ao longo das investigações21.    

Wilson Santiago, ainda, tenta passar a George a impressão de que ele 

(Wilson) seria uma espécie de intermediário da propina, a qual seria destinada 

a pessoas de Brasília, reclamando de que estaria “se arriscando à toa”, e que o 

dinheiro já deveria ter sido recebido desde dezembro, “e os caba achando que 

tava tendo enrolação”.   

Por fim, após George dizer que uma terceira pessoa teria informado que 

Wilson Santiago não teria repassado sequer um centavo da propina que lhe 

fora destinada, o parlamentar responde: “Tá bom, deixa ele dizer”, emendando 

em seguida, aos risos: “Tu acha que resolve essas coisas sem dar nada a 

ninguém?, numa inequívoca demonstração de naturalidade no manejo de 

recursos públicos desviados a título de propina: 

 

                                                           
21 Israel Nunes, em 21.03.2019, sai do Gabinete do Deputado Wilson Santiago e passa a trabalhar no 
Gabinete do Deputado Wellington Roberto. 



[...] 

George – Agora um caba lá disse que você não mandou um centavo, 

viu? 

Wilson Santiago – Tá bom, deixa ele dizer. 

Evani – Foi o que eu disse. 

George – Eu não disse a você, você já deu o recado ele, foi?         

Evani – Eu tinha dito a ele da outra vez, mas foi justamente, 

foi o que eu disse a ele o...  

Wilson Santiago – Tu acha que resolve essas coisas sem dar nada 

a ninguém? 

George – Acho que não!  

Wilson Santiago – [risos]. 

George – Acho que não. 

[...] 

 

Ademais das robustas evidências de práticas criminosas já relatadas, 

imputáveis ao Deputado Federal Wilson Santiago, as investigações 

demonstram a destinação ao referido parlamentar de pelo menos sete parcelas 

de propina recebidas por Evani Ramalho ou por Israel Nunes (de acordo com 

o colaborador, inúmeras outras parcelas de propina foram destinadas a Wilson 

Santiago nos anos de 2017, 2018 e no primeiro semestre de 2019, período em 

que ele ainda não havia tomado a decisão de tornar-se colaborador e, portanto, 

não gravava os encontros). A título exemplificativo, na transcrição do áudio “18. 

EVANI vs GR 11” (LINK) (Relatório de Análise de Áudio 001/2019) (LINK), lê-se 

a seguinte passagem, enquanto os interlocutores rascunham a contabilidade da 

propina (Wilson Santiago é referido ora como Wilson, ora como “Brasília”, ao 

passo que Bosco Fernandes é referido ora como “Bigode” ora como Bosco):  

[...] 

George – Não, venha cá. Venha cá, olhe, veja só. Isso aqui 

tudinho eu saquei, certo? 

Evanir – [incompreensível] a quem você deu. 

George – Esse aqui foi de quem? Vamo lá.. 

Evanir – Esse aqui eu sei, esse aqui eu tenho certeza. Os nomes 

que você botou eu não sei. Pelo que.. isso aqui... 

George – Não! Aqui só tem duas pessoas. Ou Wilson ou... 

Evanir – Esse aqui foi do bigode. 

George – Olhe, esse aqui é de Wilson. 

Evanir – Certo. 

ÁUDIOS/18.Evani%20vs%20GR%2011.WAV
RELATÓRIOS/Relatório%20de%20Análise%20de%20Áudio%20001.pdf


George – Esse aqui é o que ele foi buscar lá.. esse é o mais 

antigo, né? 

Evanir – É, o de Luizinho.  

George – De Luizinho. Luizinho foi buscar. 

Evanir – Pronto. Bota aí. Pode escrever. Ó, cuidado, que hoje 

eu estou armada com uma faca e com o estilete. 

George – Não faça isso não, pelo amor de Deus que eu sou da paz. 

Arrume uma agüinha aí pra gente. Aí esse segundo de cinquenta 

mil?  

Evanir – Espera um pouquinho. 

Geroge – Que também é antigo. É Luizinho também? 

Evanir – Não. Espera um pouquinho. Traga uma agüinha, por favor. 

[incompreensível]. Deixa eu botar os óculos. O que tá aqui.. se 

você.. pela lógica sua, porque eu só tenho, como eu não tenho 

como decifrar... 

George – Luizinho tá aí, quer tirar a dúvida com ele? 

Evanir – Não! Não chame Luizinho pra cá não. 

George – Não? 

Evanir – Não, que eu não quero nem conversa com essa estória. 

Eu só sei que ele pegou cinquenta, então deve ter sido esse 

aqui. 

George – O que eu me lembro.. 

Evanir – Espere, deixa eu concluir.    

George – Comigo ele pegou cinquenta, agora eu não sei se ele 

pegou com outra pessoa. 

Evanir – Não! Pegou não. Quem pegou o restante fui eu. Ele só 

pegou duas vezes, que foi nessa aqui, que tá errado esse valor. 

Aqui.. 

George – Não, vamos por etapas.. 

Evanir – Vamos! Aqui foi... pronto... eu tô deduzindo que esse 

é Brasília, bote aqui: Brasília. Porque eu tô ao contrário. 

Pronto. Aqui é Brasília porque? Eu tô deduzindo por causa desse 

aqui porque esse aqui eu tenho certeza que foi isso. 

George – Pronto. Vamos pro segundo. 

Evanir – Pronto. Brasília.  

George – vamos de um em um. 

Evanir – Pronto. Brasília 

George – Brasília 

Evanir – Certo. Brasília 

George – Brasília.  

Evanir – Aí bigode. Eu botei até aqui: bigode. 

George – Bigode. 

Evanir – Certo.  

George – Boto bigode aqui? 

Evanir – Pode botar. Depois rasga. Aqui foi.. 

George – Não, vou rasgar não, vai ter que.. 

Evanir – Pois tem que tirar isso aqui de Brasília, eu te dou 

outra. Vamos só fazer a conta.. 

George – É.. 

Evanir – Aí aqui não foi cento e setenta e três. Ele pode ter 

dado vinte e três para [incompreensível] 

George – Vamo pular isso, que esse aqui tá vermelho por alguma 

razão.. 

Evanir – Pois é, justamente.. 

George – Você tá dizendo que cento e.. cento e.. 



Evanir – E cinquenta, porque eu lhe digo sem medo de errar... 

Fatinha, por favor, dissolva pra mim que eu vou já almoçar 

[falando com terceira pessoa],.. porque foi cento e cinquenta.. 

George – Certo, mas vamos lá, vamos por sua conta, se foi cento 

e cinquenta foi pra quem? 

Evanir – Esse aqui foi... eu peguei noventa... foi pro mesmo de 

Brasília. 

George – Você pegou noventa e cinquenta e.. 

Evanir – Não! Eu peguei noventa.. não.. noves.. cem.. tirando 

os duzentos que você tá sempre faltando em cada pacote... 

George – Vamos fazer de conta que estava redondo 

Evanir – Tá. Pronto.  

George – Você pegou cem.. 

Evanir – Cem. E Luizinho pegou cinquenta aqui. 

George – Nesse dia aqui? 

Evanir – Nesse... Não.. eu peguei.. nesse total aqui.. foi.. 

cento e cinquenta.. 

George – Os cento e cinquenta foi pra quem? 

Evanir – Pra, pra, pra Brasília. 

George – Pra Brasília, então vamos botar do lado aqui. 

Evanir - Cento e cinquenta Brasília.  

George – B – S – B 

Evanir – Pronto. Aí aqui, que dia foi esse? 

George – Vinte e nove de novembro. 

Evanir – Pronto, aí deve ter... pelo nome aqui é Brasília, pra 

ver se bate a conta.  

George – Faz aí. 

Evanir – Aí foi o bigode. [incompreensível]. Pelas suas 

histórias, né? E aqui Brasília. 

George – Brasília.  

Evanir - Eu só descobri, deduzi, por causa disso aqui. 

George - Certo, vamos pra frente.  

Evanir – [incompreensível] quem recebeu o restante foi tudo 

bigode. 

George – Então, bigode tá tudo certo, né? Então tem mais 

cinquenta, cinquenta, quarenta e sete. Vamos somar os de 

Brasília. 

Evanir – Vamos. 

George – Tu já somou? 

Evanir – já, soma aí pra você ver. [incompreensível]. Eu vou 

tirar cópia pra você e lhe mostro. 

George – Eu vou precisar disso aqui [incompreensível] 

Evanir – Eu vou te dar outra, né, meu [incompreensível] 

George – Não, você me dá o que você quiser... ó, a gente tudo.. 

ó, a gente risca aqui, tem problema não... pode riscar isso aqui 

Evanir – É porque [incompreensível] 

George – Isso é minha conta.. 

Evanir – Não, mas se alguém pegar.. 

George – É minha letra, eu posso pegar isso aqui e riscar de 

novo lá em casa... 

Evanir – Então fique. 

George - Fosse a sua... ah, mas se bem que tem tua letra aqui 

também.. 

Evanir É [incompreensível] pode tirar aí.. 

George – Mais.. é.. eu vou somar só de Brasília pra ver.. mais 

cento e cinquenta.. mais.. 



Evanir – [incompreensível] 

George – Pela sua conta já vai em quatrocentos mil aqui. 

Evanir – É justamente aquela estória que.. 

George – Só que ainda tem vinte e três mil.. 

Evanir – Esses Vinte e três não é meu... 

George – Vinte e três mil voando que eu vou tentar identificar 

o que é, e você tá dizendo que o resto é de bigode. 

Evanir – É! Vinte e três mil não é. Eu tenho certeza absoluta 

porque eu não pra Wilson.. eu não peguei nesse de Brasília nem 

um quebrado. 

George – Então suponhamos que seja uns quatrocentos mil, depois 

o resto eu acho que a gente [incompreensível].  

Evanir – Então aqueles cinquenta é justamente... tá vendo como 

bate a conta certinha? Que o que eu questionei com você foi 

justamente esses vinte e três mil. A conta tá batendo certinho...  

George -   Ó! Ele marcou aqui de.. 

Evanir – Vermelho 

George – Vermelho por alguma razão, eu vou perguntar a ele depois 

o porquê. Agora eu me lembro que teve vezes que ele marcou aqui 

como se fosse pra Wilson.. não, como se fosse pra Bosco e você 

disse: não! Esse aqui.. 

Evanir – Mas eu devolvi na outra. Foi só uma quest... um 

questionamento de uma semana que você me deu primeiro, aí eu, 

aí o cara tava aqui. Lembra que o cara tava aqui?  

George – Eu lembro que o caba teve, eu não lembro se foi nessa 

ocasião.. 

Evanir – Aí você tinha dito porque Bosco tava lhe enchendo o 

saco e você disse que ia dar a Bosco. Aí eu disse: não, eu vou 

pegar esse aqui porque eu tenho um compromisso. Eu ainda lhe 

disse que o cara perdeu um [incompreensível].. 

George – Não, eu lembro dessa... desse fato, eu lembro. 

Evanir – Então foi nessa mesa semana que você disse que ia fazer 

uma programação pra Bosco e outra pra Brasília. Só que a de 

Bosco, Bosco queria logo, aí até eu disse a Bosco: Bosco, eu vou 

usar primeiro o seu e depois.. e na.. 

George – Lembro.. 

Evanir – E na mesma semana, foi essa diferença só. E ficou elas 

por elas. 

George – Aí vamos pra frente, certo? Aí vamos pra frente.. 

Evanir – Certo! 

George – Vamos para as questões práticas, certo? 

Evanir – Sim, você ficou de trazer um papel com 

[incompreensível]. Cadê o papel? 

George – Ele deixou lá mas não me explicou, certo? Agora cadê o 

seu? 

Evanir – Aquilo ai eu achei muito confuso.. 

George – Mostra as páginas, comparar com isso aqui.. comparar 

com essa aqui..  

Evanir – Aí fica difícil [incompreensível] 

George – [incompreensível] a minha dúvida é só isso aqui, como 

ele não estava lá, aí eu não ia ligar pra ele. Aí ele deixou 

isso aqui marcado, que eu acho que foi o que eu te falei, aquela 

última, certo? Então, daqui pra cima foi tudo recebido, certo? 

Eu pensava que essa aqui não tinha sido.  

Evanir – Essa daí foi. 



George – É, eu pensava que não tinha sido [incompreensível] 

mas.. 

Evanir – Eu ainda até questionei com você. 

George – Tá aqui. Então daqui pra cima foi tudo recebido, certo? 

Aí vamos lá. Nove sete dois meia oito meia oito três dois, mais 

cinco nove sete zero cinco nove, nove quatro cinco, mais.. onze 

vinte e sete, oitocentos e dezesseis mais quatro oito oito dois 

três três, mais três quatro nove meia, zero meia nove, beirando 

os cinco... seis milhões. E essa eu tô na dúvida, eu acredito 

que tenha sido arte ou alguma coisa recebida. Eu vou deixar essa 

de fora, certo? [incompreensível] novecentos e oitenta e um 

somando essas aqui. Eu não sei se isso aqui é o valor bruto ou 

líquido. Deixa eu ver, valor de nota fiscal, valor recebido 

[incompreensível] não isso é o valor líquido, certo? O valor 

bruto tá aqui. Então a gente tem que.. 

Evanir – Não é porque o bruto a gente já desconta o imposto. 

Isso aqui que eu tinha já era com desconto, entendeu? 

George – Ó, vamos por partes. É porque eles descontam alguma 

besteirinha lá, certo? Vamos considerar do bruto. 

Evanir – Do bruto não dá certo eu considerar porque tem o 

desconto, já tem o desconto. 

George – Então pronto. Ó aqui.. Cinco milhões novecentos e 

oitenta e um, oitocentos e sessenta e quatro vírgula trinta e 

um. Falta a gente conferir a nota fiscal duzentos e noventa. 

Essa última, certo?     

Evanir – Deixa eu ver aqui com ela quanto ficava. Cinco milhões 

novecentos e oitenta e um.. 

George – Oito meia quatro, sem descontar as coisas, viu? 

Evanir – Oito meia quatro. Sem descontar o que? 

George – Imposto, a nota fiscal que eu combinei com ele 

Evanir – Não [incompreensível]. 

George – Não, mas isso aqui é só.. deve ser só alguma coisa de.. 

de folha alguma coisa, não? 

Evanir – Mil trezentos e oitenta e quatro.. 

George – Porque aqui não tá os impostos não...  Porque ele não 

desconta todos os impostos não.. ele não desconta todos os 

impostos.. 

Evanir – Meu amigo, eu acho que isso aqui tá incluso, sabe 

porque? 

George – Vamos por partes [incompreensível ] calma. Você acha 

que uma nota a mais, uma nota a menos vai alguma fazer diferença 

pra gente discutir.. 

Evanir – Vá.. 

George – Só vai incluir depois, até porque isso aqui tudinho, 

olha o que é que tá em aberto pra ele pagar aqui... isso tudinho 

em vermelho aqui, ó, é que tá em aberto, na hora que o dinheiro 

entrar. Já tá em aberto lá. 

Evanir – Meu príncipe, tá com a coisa clara... pra mim 

[incompreensível] despachar com Wilson, que pra mim não tá claro 

isso aqui. Você tem que combinar com seu funcionário. Seu 

funcionário não trabalha lá não? É virtual?  

George – É porque ele não estava. Ele fez uma cirurgia. Aí eu 

pedi.. eu falei com ele ontem. Deixou na minha mesa...  

Evanir – Porque tem que perguntar pra ele.. 

George – Eu não posso perguntar por telefone! 

Evanir – Ligação de whatsapp. Eu não falo contigo por whatsapp? 



George – Pra ele.. sem a planilha na mão.. 

Evanir – Sabe porque, George? Porque eu preciso deixar a coisa 

redonda.   

[...] 

 

Em semelhante sentido, e ainda a título exemplificativo, no áudio “14. GR vs 

Pref. Bosco VS Evani na sede do PTB” (LINK) (Relatório de Análise de Áudio 

006/2019) (LINK), Evani e Bosco cobram de George uma parcela de R$ 

400.000,00 de propina para Wilson Santiago, a ser paga em quatro vezes de 

R$ 100.000,00, senão vejamos: 

[...] 

George: as programações vão ser só a partir de sexta da semana 

que vem, tá, não é isso? 

Evani: até nas programações, a deles vai ser depois que 

terminar aquelas lá de Brasília, George: O que é que eu tô 

dizendo, a gente num combinou num foi pra semana que vem 

Evani: depois do dia 8, das 4, das 4 programações de 100, não 

se preocupe. 

George: a próxima, não, pra gente falar uma língua só, o nosso 

próximo pagamento vai ficar pro final da semana que vem, agora 

ele 

Bosco: vai ficar 

George: vai resolver o problema da minha medição sexta feira, 

no máximo (inaudível) 

Bosco: bota as medições direitinho 

George: você peça, não, tá bonitinho, você só peça para o seu 

fiscal analisar, urgente, pra não ficar pra depois, porque ele 

é, ele, ele... 

Bosco: aquele menino lá, você converse com ele 

Evani: porque, olhe, Bosco... 

George: não, eu não converso com ele não, eu não converso com 

ele não 

Evani: Bosco, ele vai terminar amanhã a sua, de 80, vai dar 

quinta feira a de Brasília e sexta feira você resolve o 

pagamento, foi assim que ficou acordado 

[...] 
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São inequivocamente robustos, portanto, os indícios de que Wilson 

Santiago ocupa o ápice da organização criminosa ora investigada22, servindo-

se dos demais integrantes do grupo para receber as parcelas de vantagens 

indevidas que lhe são destinadas, bem ainda que a contratação da empresa 

COENCO teria sido agendada em reunião realizada na casa do parlamentar em 

João Pessoa/PB, quando os pagamentos de propina foram ajustados como 

condição para efetivação da contratação. 

As condutas delituosas praticadas por Wilson Santiago, portanto, 

amoldam-se, em tese, aos tipos penais previstos nos artigos 2º da Lei 

12.850/2013; 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67, c/c art. 30 do Código Penal (ao 

menos 7 vezes); 1º do Lei 9.613/98 ;e 90 da Lei 8.666/93.  

 

 

 

5.2. João Bosco Nonato Fernandes 
 

Prefeito do município sertanejo de Uiraúna/PB, Bosco Fernandes figura, 

ao lado de Wilson Santiago, como beneficiário final do esquema criminoso 

objeto de apuração, na condição de destinatário de 5% do montante destinado 

à construção da “Adutora Capivara. 

Dr. Bosco, como é conhecido politicamente, não demonstra inibição em 

cobrar diretamente a propina de que é beneficiário, tampouco em receber 

diretamente suas próprias parcelas, ou mesmo as que seriam destinadas a 

Wilson Santiago. 

 

                                                           
22 No áudio 30. Evani VS GR 19 (Relatório de Análise de Áudio 012/2019), Evani cita explicitamente que 
Wilson Santiago “é o chefe”. 



 

Imagem 50. Wilson Santiago e Bosco em evento na cidade de Uiraúna. Fotografia 

publicada no Instagram pessoal @drboscofernandes em 01.12.2019 

 

Com efeito, o Evento 3 do Auto Circunstanciado 002/2019, reitere-se, 

revela o exato memento em que Bosco esconde na cueca o montante de R$ 

25.0000,00 que seriam destinados a Wilson Santiago para sair de um quarto 

de hotel em Sousa/PB sem chamar atenção.  

 Os relatórios de análise de áudio trazidos aos autos também revelam 

acintosas cobranças de propina por parte de Bosco Fernandes em conversas 

com Evani e George Ramalho, conforme se extrai, a título exemplificativo, do 

Relatório de Análise de Áudio 004/2019 (LINK) (áudio 19. GR vs Pref. BOSCO 

4) (LINK): 

[...] 

DR. BOSCO – Agora deixe eu dizer a você. Arranjar uma maneira 

de entregar isso pelo sertão. Porque para eu sair do sertão... 

GEORGE – Não é perigoso lá não? 

DR. BOSCO –  Dinheiro dentro do carro.... Não. Entrega uma vez 

em SOUSA, outra em... eu não ando em CAJAZEIRA não né? Mas 

SOUSA... 

GEORGE – Se prepara porque nós vamos levantar o resto rápido. 

DR. BOSCO – Certo. Viu? Vamos ver onde você vai entregar esse 

negócio. 
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GEORGE – Se for para entregar para outra pessoa não vou não. 

DR. BOSCO – Não. Para mim mesmo, para mim mesmo. Agora para o 

WILSON ele disse você, me disse que tinha lhe dito quem ia 

receber o negócio. 

GEORGE – Ele disse, ele disse. Eu tive com ele esses dias. 

Segunda feira passada. 

[...] 

 

 Em semelhante sentido, o Relatório de Análise de Áudio 006/2019 (LINK) 

(áudio 14. GR vs Pref. Bosco VS Evani na sede do PTB) (LINK) traz conversa 

em que Evani, Bosco e George falam sobre a contabilidade da propina nos 

seguintes termos: 

[...] 

Evani: vai, diz 

George: trouxe 40 e amanhã trago o resto 

Evani: pronto, você vai vir sozinho pra resolver isso? 

Bosco: vou deixar lá no motorista 

Evani: pronto 

George: quem é o gordinho 

Bosco: é o gordinho (inaudível) 

George: aquele gordinho que tava com você? 

Bosco: foi. Vou dizer que tô aqui pra poder ficar mais perto de 

você 

George: arranja uma bolsa pra doutora aí, que hoje eu esqueci, 

não trouxe sacola não.  

Evani: vou, vou pedir água pra dois 

George: arranja uma bolsinha 

Bosco: olhe, deixa eu dizer aqui. Fazer as contas aqui. Dava 58 

mil e uns quebradinhos. 

George: é,  não vou lembrar não viu 

Bosco: hein? 

George: eu não vou lembrar não 

Bosco: você pega... 

George: eu não lembro, números assim 

Bosco: pega aqui, Fabiana. Eu não tô atrás de... Eu tô atrás de 

receber o que eu tenho direito. Tô atrás do seu não. 
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George: não, não, tranquilo 

Bosco: aí você, olhe 58, aí você prometeu 10 lá pra menina lá 

do carnaval 68 contos de réis, viu 68. Você me deu 25 mil. 

George: não lembro não 

Bosco: 25. Você mandou (inaudível) menina. 25.  

Evani: do jeito que você conversou comigo, eu conversei com ele. 

Bosco: aí ficou 43, certo, ficou 43, certo? 43. Essa última 

medição minha parte nela é 150... 

Evani: 162 

Bosco: 162 

George: já descontou aí os impostos? 

Evani: os 15% 

Bosco: já, os 15% já tiramos, 15%. 162. 

George: você tá deixando de considerar também o que eu paguei 

lá, não descontou não? 

Evani: de que? 

George: da menina da, da, como é o nome da mulher? 

Bosco: vamos dizer aqui, perainda!. Aí 43 mil né? 43. Dá 205 

mil. Você me deu lá 50 mil. 

George: Cajazeiras 

Bosco: Cajazeiras. 20 mil aqui.  

George: na Pousada, certo 

Bosco: 70 mil 

George: trouxe 40 agora 

Bosco: 40 agora, 110, tá 40 dá 110,  

George: hum 

Bosco: 110 

Evani: e amanhã vai ser mais 40 é? 

George: não 

Bosco: amanhã tem mais 40 né? 

George: não, olhe, vamos, vamos, o que que eu combinei com a 

Evani, certo, que eu combinei com a Evani, vai  dá certo o que 

eu conversei com você lá na pousada 

Bosco: 80 mil né? 

George: eu fiquei de lhe dar 80 mil 

Evani: certo 

Bosco: certo 



George: certo? Aí tô trazendo 40 agora 

Evani: isso, mas não era, foram os 20 mais 40, 40 e 40?  

Bosco: é 40, 40, 40 agora e 40... 

George: eu vou trazer 40 amanhã 

Evani: pronto, é isso que nós estamos dizendo 

Bosco: 70 mil 

George: pronto. É, isso que eu tô dizendo 

Bosco: é 80 mil 

George: amanhã eu tô dando entrada na medição, não bloqueie não, 

viu, a medição não 

Bosco: certo, deixe eu ver, são 80, faz 180  

Evani: fica 150 

Bosco: fica 150 mil, você fica me devendo ainda 55 mil 

George: a gente combinou daquele jeito né? você já falou, já 

passou pra ele 

Bosco: 50, 55, deixe eu ver 

George: eu vou fazer a programação pra depois 

Bosco: você tem a memória meia, meia, meia curta pra fazer conta 

(risos). Você ficou... 

George: não lembro não, não lembro não. Daqui há algumas semanas 

já me esqueci disso aí, eu vou anotar. 

Evani: fica faltando 

Bosco: você fica me devendo 55 mil 

George: eu não conferi essa sua conta não viu? 

Evani: pronto, 55 fica faltando 

Bosco: hein? 

George: ainda não conferi essa sua conta não 

Bosco: pode conferir bem direitinho.  

Evani: fica faltando... 

Bosco: Agora se lembre que tem 10 conto que eu tenho da, da 

George: 10 mil do carnaval 

Evani: fica faltando, fora a nova medição, 55 mil 

George: carnaval bem que podia a gente deixar de fora né, isso 

aí? 

Bosco: não, de jeito nenhum 

George: já passou, homi, o carnaval 



Bosco: não, o carnaval eu dei lá o dinheiro, tirei do meu 

dinheiro e dei 

Evani: deixe eu botar aqui que eu vou fazer o papel 

Bosco: fora a nova medição 

Evani: fora a nova medição, olha, olha 

George: é que só fica com vocês as anotações, aí eu me perco 

todinho depois 

Evani: deixe eu lhe explicar, 150 com o de amanhã, aí vai ficar 

faltando 55, fora a nova medição, aí você tem isso aqui mais a 

nova medição 

George: certo 

Evani: e sobre aquela conversa que foi conversado 

George: o senhor tá me devendo resolver o problema do aditivo, 

não resolveu até hoje, mas a gente vê depois, até hoje o senhor 

não resolveu 

Bosco: hein, não isso aí é, viu?! 

Evani: do jeito que eu conversei com você, a palavra que nós 

conversamos, que nós combinamos, eu passei pra Bosco no papel e 

expliquei 

George: as programações vão ser só a partir de sexta da semana 

que vem, tá, não é isso? 

Evani: até nas programações, a deles vai ser depois que terminar 

aquelas lá de Brasília, as 4 de 100 

Bosco: é, a de Wilson 

George: O que é que eu tô dizendo, a gente num combinou num foi 

pra semana que vem 

Evani: depois do dia 8, das 4, das 4 programações de 100, não 

se preocupe 

George: a próxima, não, pra gente falar uma língua só, o nosso 

próximo pagamento vai ficar pro final da semana que vem, agora 

ele 

Bosco: vai ficar 

George: vai resolver o problema da minha medição sexta feira, 

no máximo (inaudível) 

Bosco: bota as medições direitinho 



George: você peça, não, tá bonitinho, você só peça para o seu 

fiscal analisar, urgente, pra não ficar pra depois, porque ele 

é, ele, ele... 

Bosco: aquele menino lá, você converse com ele 

[...] 

 

Chama atenção, portanto, o fato de Bosco repreender George ao dizer 

que na verdade lhe deveria ter sido repassado o montante de “58 e uns 

quebradinhos”, bem como a passagem em que o Prefeito diz a George que 

apenas está “atrás de receber o que tem direito”, e que não quer o dinheiro do 

empresário.  O Prefeito de Uiraúna/PB, então, segue fazendo a contabilidade de 

sua propina, e diz que na última medição sua parte é de 150 (R$ 150.000,00), 

e segue citando dois episódios em que recebeu propina de George Ramalho e 

os respectivos valores: R$ 50.000,00 na cidade de Cajazeiras/PB23; R$ 

20.000,00 na Pousada Verde Mar24. Os interlocutores (Bosco, Evani e George) 

citam ainda o que teriam sido três repasses anteriores de R$ 40.000,00 que 

George fez para Bosco e, então, concordam que ainda haveria um débito de R$ 

80.000,00 em propina a ser repassado ao Prefeito de Uiraúna/PB. 

Ainda a corroborar as conclusões aqui consolidadas, cumpre transcrever 

os seguintes excertos do Relatório de Polícia Judiciária 007/2019 (LINK) (áudio 

8. WS vs Evani VS GR 2)25 (LINK), em que o Prefeito de Uiraúna/PB não 

demonstra qualquer tipo de pudor em exigir de George seu quinhão na propina, 

chegando mesmo a reclamar que o valor de R$ 50.000,00 que o empresário 

desejava lhe entregar no dia seguinte seria pouco, : 

EVANI - E BOSCO tá aqui, ele precisa ver a programação dele 

GEORGE - Por que não espera pra ir amanhã e você volta com 50 

pelo menos? Pelo menos volta com alguma coisa... 

BOSCO - O que? 

GEORGE - Pra pelo menos voltar com 50, amanhã. Porque eu falei 

com seu menino ali fora ele disse que o senhor vai embora hoje, 

                                                           
23 Item 4.3 desta Representação. 
24 Item 4.4 desta Representação. 
25 Embora o CD entregue por George à Policia Federal contendo os arquivos de áudio por eles gravado 
mencione, no que diz respeito ao arquivo objeto deste relatório, as iniciais WS (indicando que Wilson 
Santiago seria um dos interlocutores), houve um equívoco do colaborador, na medida em que os 
interlocutores dessa conversa são George, Evani e Bosco. 
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o seu motorista... se o senhor ficasse até amanhã, pelo menos 

voltava com 50. Que eu já deixo 50 com ele. 

BOSCO - Não, rapaz, tá pouco... (?)... 

GEORGE - Não... pelo menos saía com 50 daqui, porque eu vou 

fazer uma programação que de hoje até sexta tem uma... tem uma... 

tem uns valores que eu vou... vou deixar. Mas o senhor, pelo 

menos é melhor que voltar com muito. Já que o senhor já tá aqui 

e já vai ter que voltar... 

BOSCO - Não, mas eu, eu, eu deixo uma pessoa pra receber (?) é 

bom demais 

EVANI - Agora, pra mim ficar indo buscar isso, você sabe que vai 

ter que vir uma pessoa de Brasília, que eu não vou tá... agora 

pra mim, eu só posso me comprometer em ser na frente de vocês 

dois, o senhor tem que concordar com isso... ou a gente se 

programa pra ser tal horário... pode ser NAQUELA GARAGEM, agora 

eu preciso de horário exato, dia certo, porque eu não quero 

ficar... 

GEORGE - Olhe, horário exato pra mim... pra mim, o melhor é pra 

noite 

EVANI - Pronto, você... 

GEORGE - Que eu já tô em casa, mais tranquilo... 

EVANI - (?) que horas? 

GEORGE - Você ficou de me ligar ontem, não foi não? 

EVANI - Mas... era... 

GEORGE - Não foi não? 

EVANI - Foi, eu fiquei de ligar mas não liguei. 

GEORGE - Eu fiquei te esperando... 

EVANI - Mas não havia (?)... eu quero uma programação pra lhe 

ver. E outra coisa: 8 HORAS EM TAL CANTO. A GARAGEM É AQUELA. 

EU CHEGO, VOCÊ JOGA DENTRO E EU VOU ME EMBORA. Ou a pessoa que 

(?) determinar (?) em Brasília... (?) tá lá no prédio. 

GEORGE - Se você for mandar alguém eu preciso saber quem é. 

EVANI - Não, aí eu só mando (?). a única pessoa (?) é uma pessoa 

que vem de Brasília. Porque ele, é dele, é ele que vai pegar pra 

pessoa. Então a única pessoa, se não for eu, é essa pessoa. 

GEORGE - O senhor não quer levar então, amanhã não? 

EVANI - Quer! 



GEORGE - Não, quer ou não quer? 

BOSCO - Quero homem. 

EVANI - Agora... 

GEORGE - Não, porque se, se quiser levar pelo menos esses 50, 

aí tem que ser durante o dia, porque eu... o motorista dele 

disse que ele ia embora hoje, né... 

EVANI - Não, aí eu... 

GEORGE - Se ele puder esperar pra amanhã... 

BOSCO - Vou deixar uma pessoa aqui em João Pessoa pra receber. 

GEORGE - Ah, tudo bem, o senhor vai mas vai deixar uma pessoa... 

pensei que o senhor queria levar. 

EVANI - O que eu preciso, GEORGE, é a programação. Agora, chega 

no dia... a programação é até meia noite, você não tem a 

obrigação de me dar de manhã, não. Você disser: é na quarta 

feira, eu sei que quarta feira termina meia noite, até meia 

noite você me entrega. Porque esse homem já veio 2 vezes. Cria 

um mal-estar do tamanho do mundo. Acabou atrapalhando uma 

liberação dum dinheiro (?). 

GEORGE - Ahã... 

EVANI - Por causa desse de DR BOSCO tá atrapalhando outras 

coisas. 

GEORGE - Certo. 

EVANI - Aí a pessoa tá pagando pelo erro porque não tem mais 

coragem de ir lá, que não tá liberado noutro canto porque tinha 

que resolver isso... se for, prometeu e o cara tá segurando o 

dinheiro de outro (?). 

GEORGE - Olha, deixa eu dizer uma coisa... 

EVANI - (?) pra liberar um dinheiro e não tá liberando por causa 

desse. 

BOSCO - Vamos resolver esse negócio direitinho, homem... 

[...] 

GEORGE - Certo, bom, amanhã de noite, por exemplo? 

EVANI - Amanhã a noite, aí você... eu digo... você diz: olha, de 

tal hora... 

GEORGE - Você prefere aonde? 

EVANI - Aí... 

GEORGE - Quer combinar amanhã? 



EVANI - Não, agen... é bom combinar só no dia. 

GEORGE - Então pronto. Amanhã eu vou pra Recife. Mas eu vou e 

volto. 

EVANI - Pronto. 

GEORGE - Certo? Tem uma reunião lá e... 

BOSCO - Amanhã a gente pega uma parte do dinheiro... 

EVANI - Certo. 

GEORGE - Vou entregar 50 mil. 

EVANI - Então só é meia amanhã. 

GEORGE - Certo? 

BOSCO - (?). 

GEORGE - Aí, não... eu vou passar a programação pra ela, se você 

quiser a programação hoje a noite, eu lhe passo hoje a noite. 

EVANI - Agora faça o seguinte com essa programação... 

BOSCO - Tá, agora cumpra mesmo... cumpra mesmo! 

[...] 

GEORGE - Ainda não fui na obra... aí... é... podia ver e já 

fazer uma reunião com o pessoal da engenharia, quando o senhor 

puder... 

EVANI - Dá certo? 

BOSCO - De que? 

EVANI - Na próxima semana? 

GEORGE - Eu tô pensando em semana que vem ir lá. 

BOSCO - Tá bom, pode ir. 

GEORGE - Certo? Aí a gente já faz uma reunião com o pessoal da 

engenharia pra ver se esse negócio dá certo... 

BOSCO - Tá bom, agora, se der pra você levar uma parte do meu 

pra lá também, leve. 

EVANI - (?). 

BOSCO - Me entregando lá, porque (?)... 

GEORGE - Em Uiraúna, mesmo? Não dá bronca não? 

BOSCO - Hein? 

GEORGE - Em Uiraúna, mesmo? 

BOSCO - Em Uiraúna mesmo, (?)... 

GEORGE - Eu levo pelo menos 50 então, vou botar na programação, 

pelo menos 50 dá pra levar pra lá... que eu também não gosto de 

viajar com muito dinheiro não. 



[...] 

 

Já no Relatório de Análise de Áudio 003/2019 (LINK) (áudio 23. EVANI vs 

GR 13) (LINK), Evani diz a George que não adianta levar a Bosco sua 

preocupação com os gastos que terá com as notas fiscais falsas para 

acobertamento da contabilidade de sua empresa em razão dos desfalques 

proporcionados pelos pagamentos de propina, uma vez que “Bosco não perde 

um real”: 

[...] 

George: como tava era pior porque eu também tô fazendo 

levantamento do passado, vou pegar todas as notas também do 

passado. 

Evani: quanto tu tiver a programação, faz no papel, só me entrega 

o papel, pra gente não se estender na conversa. (inaudível) de 

Bosco. Tal dia dou Bosco, tal dia... Dependendo... 

George: tu acha que não adianta de nada eu choramingar né? 

(barulho de carro)...  

Evani: Não adianta não, Bosco não perde um real. Não adianta. E 

lá não depende só de Wilson, né. 

George: tu acha que vale à pena, pelo menos, fazer uma tentativa? 

Evani: vale não, de coração, não. Porque eles vão amarrar... 

[...] 

 

Registre-se, outrossim, que no Relatório de Análise de Áudio 009/2019 

(LINK) (áudio 3. GR vs Pref. BOSCO) (LINK), Bosco diz a George que Wilson 

Santiago deveria pressionar o Ministério pela liberação das verbas que serão 

objeto de propina pela organização criminosa usando como argumento a falta de 

chuvas no sertão da Paraíba (WILSON, rapaz, você tem que mostrar a esse 

MINISTRO lá que nós tamo aqui pra poder ficar sem água a qualquer hora, né).     

Verifica-se, portanto, que o Prefeito de Uiraúna/PB chega mesmo a valer-

se do gravíssimo flagelo da seca que assola o sertão nordestino para justificar a 

urgência dos pagamentos que subsidiarão suas propinas.  
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Como se não bastasse, em janeiro de corrente ano, Bosco Fernandes 

chegou a decretar estado de calamidade pública no município de Uiraúna/PB em 

razão da crise hídrica que grassa na região26: 

 

Imagem 49. Prefeito de Uiraúna decreta estado de calamidade em razão da seca. 

 

Foi ainda possível angariar fortes indícios de ocultação e dissimulação de 

patrimônio adquirido por Bosco com recursos oriundos dos crimes ora 

investigados, conforme também releva o Relatório de Análise de Áudio nº 

009/2019 (LINK), em que o Prefeito de Uiraúna/PB diz a George que teria 

comprado terrenos na região de Uiraúna/PB utilizando-se do nome de seus filhos 

que são médicos, e por isso teriam rendas suficientes para não despertar 

suspeitas dos órgãos de fiscalização. Em semelhante sentido, os Relatórios 

Parciais de Análise de Mídia 60 e 61 (LINK) (LINK), conforme já demonstrado, 

revelam conversas de whatsapp extraídas pelo Laudo Pericial 911/2019 (LINK) 

que corroboram os fortes indícios de que os recursos financeiros obtidos por 

Bosco no esquema criminoso ora investigado estejam sendo lavados através da 

aquisição de imóveis na zona rural de Uiraúna/PB em nome de terceiros.    

Restam incontroversos, portanto, os elementos probatórios que indicam a 

plena integração de João Bosco Nonato Fernandes à organização criminosa 

ora investigada, ocupando, também ele, função de proeminência no consilium 

                                                           
26 Pela mesma razão, em 18.06.2018, o Ministério da Integração Nacional através da Portaria nº 166/2018, 
havia decretada situação de emergência em 176 municípios paraibanos, dentre eles o município de 
Uiraúna/PB. 
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criminis enquanto destinatário de 5% da propina paga sobre o contrato de 

construção da “Adutora Capivara”, com clara ascendência hierárquica sobre 

outros integrantes da organização. 

Dessa forma, encontra-se Bosco Fernandes incurso, em tese, nos 

artigos 2º da Lei 12.850/2013; 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67 (ao menos 9 

vezes); 90 da Lei 8.666/93; e 1º da Lei 9.613/98.  

 

 
 

5.3. Evani Ramalho 
 

Secretária Parlamentar lotada no Gabinete de Wilson Santiago e pessoa 

da extrema confiança do parlamentar, Evani figura na organização criminosa – 

mais do que como mera arrecadadora e transportadora da propina - como 

elemento responsável pela gerência operacional e contábil dos desvios 

sistemáticos de propina decorrentes do Contrato nº 00025/2018 – CPL, da 

Prefeitura de Uiraúna/PB (LINK). 

Embora busque a todo tempo repassar para George, nas conversas 

gravadas pelo colaborador, que sua função é a de mera arrecadadora de 

dinheiro para o esquema criminoso, a verdade é que Evani goza de inegável 

autonomia na articulação dos pagamentos de propina, cabendo-lhe definir as 

formas, locais e horários mais apropriados para repasse do dinheiro, pressionar 

o empresário e ameaçá-lo de não pagamento das medições caso os pagamentos 

indevidos não ocorram, bem como administrar a contabilidade clandestina dos 

valores repassados a Wilson Santiago e Bosco Fernandes. 

São abundantemente fartos os elementos de prova das condutas 

criminosas praticadas por Evani Ramalho. Como principal articuladora e 

arrecadadora dos pagamentos indevidos, a Secretária Parlamentar recebeu 

diretamente das mãos de George a maior parte dos pagamentos de propina 

destinados tanto a Wilson Santiago como a Dr. Bosco, além de ser sua função 

a transmissão das recorrentes extorsões a que os citados agentes políticos 

submetiam o colaborador. 

Contrato%20Uiraúna.pdf


Em algumas ocasiões, Evani demonstrava a George plena convicção da 

gravidade dos fatos praticados27, dizendo-se moralmente abatida, embora 

sempre prosseguisse firme na articulação dos pagamentos de propina, conforme 

revela o Relatório de Análise de Áudio 003/2019 (LINK) (áudio 23. EVANI vs GR 

13) (LINK), em que Evani relata sua insatisfação com a função de arrecadadora 

da propina que lhe é atribuída por Wilson Santiago, indicando que seria 

incumbida de repassar o dinheiro recebido de George para uma terceira 

pessoa28 que sequer conhece, o que lhe colocaria numa situação de 

vulnerabilidade.  

Demonstrando aflição e plena ciência da gravidade dos fatos em que está 

envolvida, Evani, ainda na mesma conversa, aconselha George a terminar a 

obra, pagar o restante da propina rapidamente e “cair fora das negociações”. Em 

seguida, após George dizer que não teria como sair, Evani pondera que, em um 

caso ou outro, George continuaria pagando propina, mas que, nos fatos objeto 

desta investigação, George teria de ter mais cuidado, porque “é uma obra muito 

grande, fica visível demais”.  Evani, então, passa a conjecturar a possibilidade 

de que seus crimes sejam descobertas, e diz a George que numa situação tal 

denunciaria os reais beneficiários da propina: “eu digo foi para fulano e para 

sicrano...”, para em seguida ponderar que caso denunciasse o esquema 

correria risco de morte: 

[...] 

Evani: eu tenho muito cuidado com isso. Por quê? Porque esse 

povo, na (inaudível) que eu estou... Se me pega numa situação 

dessa e eu digo foi pra fulano e pra sicrano... Tu acha que, pra 

fazer o mal a mim. É o que tem que ter, uma pessoa de confiança. 

(inaudível) Coração vai na boca. 

George: Eu sofro do coração todo dia. 

Evani: (barulho de carro)... Família de Bosco todinha. Eu morro 

de medo, não vou mentir... Tá viva não, se puder negócio 

comigo....Eu acredito pra ele mandar fazer alguma coisa 

comigo... Eu entregando ele?! 

                                                           
27 No Relatório de Análise de Áudio 007/2019, por exemplo, Evani volta a advertir George, desta feita em 
razão de seu descuido com o uso do telefone celular e a consequente possibilidade de o esquema 
criminoso ser descoberto. Segundo Evani “a gente tá brincando com coisa séria”. 
28 A pessoa citada por Evani, de acordo com o colaborador, é Israel Nunes. 
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George: se pegar ele vai dormir na cadeia. 

Evani: Se eu entregar eu morro. 

George: não tem como você não entregar. 

Evani: Por isso que eu tenho medo. 

[...] 

 

Ainda no mesmo áudio, Evani expõe sua extrema preocupação com o uso 

do telefone celular, sugerindo trocas de chip e dizendo que está comprando chips 

telefônicos de “gente que já morreu”, pois quer “sair dessa livre”. Evani volta a 

demonstrar preocupação com a rapidez no pagamento da propina. Em seguida, 

George sugere que Wilson Santiago seja “despreocupado” em relação aos 

crimes ora investigados, ao que Evani retruca dizendo que “ele não acha que 

isso aí tem nada”, o que sugere uma relação de intimidade entre o parlamentar 

ora investigado e atividades criminosas.   

Prosseguindo na mesma conversa (áudio 23. EVANI vs GR 13) (LINK), 

Evani, reconhecendo mais uma vez seus erros e a gravidade da situação, diz 

estar pedindo proteção a Deus, e reforça que George seria o primeiro e último 

caso em que ela estaria intermediando o pagamento de propina, dizendo que 

apenas está se expondo porque esteve desde o início nas tratativas escusas, e 

que seria ruim colocar outra pessoa em seu lugar a essa altura dos 

acontecimentos.  George, então, diz que Wilson Santiago deveria empenhar-

se pessoalmente nos encontros junto ao Ministério da Integração para agilizar 

os pagamentos da obra, dizendo que “ele (Wilson) também é muito explorado 

pelo outro lado”. Importante destacar, aqui, que segundo George Ramalho, 

Wilson lhe teria confidenciado que parte da propina a si destinada seria 

repassada a pessoas dentro do Ministério. Evani ainda diz que se não chegar 

dinheiro ao Ministério, nada é liberado, perguntando, em tom sugestivo, o que 

George faria no lugar de Wilson Santiago numa situação como essa, e 

relatando que o Deputado lhe teria dito que “não tem mais cara de ir lá em cima” 

[no Ministério].  

No depoimento de fls. 163, George informa não acreditar nessa versão 

apresentada por Wilson Santiago, informando que, em sua opinião, toda a 

propina destinada ao parlamentar ficaria, de fato, com ele mesmo. No 
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depoimento de fls. 163, George esclarece que os integrantes da ORCRIM 

faziam-no crer que a “pessoa do Ministério” que receberia a propina repassada 

a Wilson Santiago seria a pessoa posteriormente identificada como Israel 

Nunes, que na verdade é Secretário Parlamentar da Câmara dos Deputados. 

Ainda no mesmo áudio, Evani reitera a George a necessidade de cumprir 

com Bosco e com Wilson Santiago o que fora acordado entre os envolvidos no 

esquema. A assessora diz ainda que o Deputado está se esquivando de se 

encontrar com George, e que, na próxima parcela de R$ 5 milhões que será 

paga, seria melhor que George conversasse com Bosco para explicar suas 

dificuldades em relação ao pagamento nos exatos termos do que fora 

anteriormente acordado a título de propina, uma vez que Wilson já teria deixado 

clara a Evani sua intenção de não mais se reunir com George. Por fim, Evani 

opina no sentido de que George teria feito um acordo exagerado com Wilson 

Santiago (10% de propina), sugerindo que o Deputado Federal deveria ter 

aceitado o mesmo montante de propina de Bosco, qual seja, 5%.   

Os locais de recebimento de propinas por parte de Evani alternam-se, 

sobretudo, entre a sede do PTB em João Pessoa/PB, o estacionamento do 

Supermercado Pão de Açúcar e a garagem do Edifício Holanda´s Prime, onde 

reside George, conforme revelaram as diligências materializadas no Auto 

Circunstanciado de Ação Controlada nº 002/2019. 

A rigor, trinta e sete arquivos de áudio apresentados pelo colaborador à 

Polícia Federal, relacionados ao esquema criminoso ora investigado, têm Evani 

como interlocutora fundamental no planejamento, articulação e 

operacionalização das entregas de propina.  

São extremamente graves, portanto, os indícios de que Evani Ramalho 

ocupa, na organização criminosa ora investigada, uma função muito bem 

definida de gerência e execução operacional e contábil do esquema de 

pagamento de propinas ora investigado, encontrando-se hierarquicamente 

subordinada aos agentes políticos que figuram como destinatários das 

vantagens indevidas, ressaltando-se ainda que, embora não haja qualquer 

indício de que ela, pessoalmente, obtenha ganhos financeiros com as condutas 

delituosas que pratica, sua aparente avidez em demonstrar eficiência na 



cobrança e no repasse das propinas a Wilson Santiago e Bosco Fernandes 

colocam-na como peça de capital importância no funcionamento da engrenagem 

criminosa objeto desta investigação.  

  As condutas delituosas praticadas por Evani Ramalho, portanto, 

amoldam-se, em tese, aos tipos penais previstos nos artigos 2º da Lei 

12.850/2013; e 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67, c/c art. 30 do Código Penal 

(ao menos 10 vezes).  

 
 
 

5.4. Israel Nunes de Lima 
 

Secretário Parlamentar atualmente vinculado ao Deputado Federal pela 

Paraíba Wellington Roberto (PL-PB), Israel esteve lotado no Gabinete de 

Wilson Santiago até 21.03.2019. Foi apresentado a George Ramalho por 

Evani na manhã do dia 03.10.2019, quando recebeu R$ 25.000,00 em espécie 

que seriam destinados ao Deputado Federal Wilson Santiago.  

O dinheiro foi repassado a Israel por Evani, que acabara de receber o 

numerário das mãos de George, em conversa que se desenvolveu nos seguintes 

termos (Relatório de Análise de Áudio 012/2019): 

 [...] 
EVANI - A pessoa... ele mora em Brasília... 

GEORGE - Eu não quero que me cause problema... 

EVANI - Não... ele trabalha por lá, ele vem só pra isso... tá 

vindo só pra isso. Ele é daqui da Paraíba, mas mora lá há muito 

tempo. Tá vindo só pra isso. Ele tá trabalhando lá no Ministério 

com o pessoal. Ele trabalha... não é no setor de (?) nem sabe 

muito do que se trata. Ele só vai levar e pegar. 

GEORGE - Por mim... 

EVANI - Ele não sabe quem é você, não sabe do que se trata... 

GEORGE - Ó, eu também não quero nem saber. 

EVANI - Pronto. Ele só vai pegar... eu quero só que ele lhe 

veja, você entrega e pronto. Não converse nada. Ele não sabe do 

que se trata. Ele sabe que vai levar uma encomenda e pronto. Ele 

não sabe do que se trata. Não sabe nem quem é você. 

GEORGE - Você quer que eu entregue a ele, é isso? 

EVANI - Ele tá aí. Que aí quando for no prédio, você mesmo 

entrega, não tem problema não. 

GEORGE - Por mim, tem problema nenhum. 

EVANI - Você só entrega, não diz nada, só entrega. 

GEORGE - Precisa dizer nem quanto é? 

EVANI - Não! Eu digo. Não precisa você dizer nada, só entrega, 

que aí eu digo: tem tanto. Aí depois ele confere. 

GEORGE - Como é o nome dele? 

EVANI - NUNES. Essas coisas tem que ser assim, entregou e pronto. 



GEORGE - Não... Tudo bem. 

EVANI - Né? A melhor coisa pra você não se envolver, é você 

entregar a sacola sem a pessoa saber como seu motorista faz. Seu 

motorista entrega... 

GEORGE - É mas assim: Na hora que eu mando 200, 300, 400, 500, 

1 milhão de reais por ele, aí eu abro, pelo menos pra gente 

dividir um pouco. Ele não sabe nem que eu tô aqui hoje. Acha que 

é alguma coisa pra mim, pra minha reforma. Tô fazendo reforma. 

Aí as vezes é bom a gente diluir um pouco também... 

EVANI - É. 

GEORGE - Apesar de que ele trabalha comigo há 20 anos. 

EVANI - É, não... e o menino aí, nem se preocupe, que ele foi... 

foi... ele tava aqui passando uma situação, pediu pra WILSON 

arrumar um emprego em Brasília e WILSON arrumou com esse povo. 

Então é uma pessoa que... 

GEORGE - (?). 

EVANI - O que é isso? 

GEORGE - Não, é só pra você guardar aí. É só coisa da obra. É... 

o assunto que vou tratar com ele tá em cima disso aí, mas vou 

trazer outros documentos, outras coisas... 

EVANI - Não... você conversa com ele e resolva com ele aí. O que 

ele resolver tá resolvido. Deixa eu chamar rapidinho, só pra ele 

pegar... (?)... só pra.. (?) entregar. 

 - NUNES... NUNES...   

GEORGE - Tá certo... tudo joia amigo! 

NUNES - E aí? 

GEORGE - Como é que tá?  

NUNES - Como é que tá? 

GEORGE - Tudo bom? 

EVANI - Pegue só isso aí e eu vou te deixar lá no hotel, tá 

certo?  

NUNES - Ok... 

EVANI - Aí depois eu combino contigo. Vá... É... Quando for nas 

próximas eu combino contigo e eu digo: tal hora vá lá em tal 

canto no apartamento, aí você entrega e pronto. 

GEORGE - Tá ok. 

[...]  

 

Israel é ainda citado em diversas conversas gravadas pelo colaborador 

e entregues à Polícia Federal como a pessoa que viria de Brasília para buscar 

as parcelas de propina destinadas Wilson Santiago, em substituição a Evani, 

que por diversas vezes parece demonstrar insatisfação com a incumbência de 

receber em mãos os pagamentos de George. A rigor, o próprio Deputado 

Federal parece concordar com a substituição, conforme se extrai da seguinte 

passagem do Relatório de Análise de Áudio 003/2019 (LINK) (arquivo de áudio 

23. EVANI vs GR 13) (LINK): 

 

[...] 
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Evani – Agora, vai vir uma pessoa de lá...eu não quero... 

Wilson Santiago –  [incompreensível]uma pessoa de lá, é melhor, 

para receber. 

Evani – Venha... é, eu só combino com você o local... 

George – Tanto faz. 

Evani – Não, para mim é melhor, eu já lhe disse que eu não quero. 

George – Não, eu não... por mim... 

Evani – A gente só confirma o local. 

George – Se for uma pessoa de sua conf... de confiança de 

vocês... 

[...] 

 

O Auto de Ação Controlada nº 002/2019 – DELECOR/SR/PF/PB, mais 

especificamente no Evento 4 (LINK), traz ainda flagrante explícito de 

recebimento de propina por parte do Secretário Parlamentar Israel Nunes de 

Lima, responsável pelo recebimento de uma mochila contendo R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) em espécie no Aeroporto Internacional de Brasília, e, em 

seguida, transportá-la até o anexo IV da Câmara dos Deputados, onde se situa 

o Gabinete de Wilson Santiago, fatos ocorridos no dia 07.11.2019, conforme 

pormenorizadamente ali descrito. 

 Tem-se, portanto, a inequívoca atuação do Secretário Parlamentar Israel 

Nunes de Lima em, ao menos, duas oportunidades, no recebimento de propina 

que seria destinada a Wilson Santiago. Ao que indicam as investigações, a 

função de Israel na organização criminosa ora investigada seria conduzir o 

dinheiro em espécie oriundo de propina ao seu destinatário em Brasília/DF. 

Ainda quando recebido o dinheiro na sede do PTB em João Pessoa/PB no dia 

03.10.2019, Israel teria conduzido o numerário para um hotel, de onde seria 

transportado para Brasília/DF. 

 Diante de tais considerações, encontra-se Israel Nunes de Lima incurso, 

em tese, nos crimes tipificado nos artigos 2º da Lei 12.850/2013; e 1º, inciso I, 

do Decreto-Lei 201/67, c/c art. 30 do Código Penal (ao menos duas vezes). 

 

 
5.5. Severino Batista do Nascimento Neto 
 

Motorista do Prefeito de Uiraúna/PB, Severino Neto, conhecido como 

VIDEOS/ENTREGA%20BRASÍLIA%2007%2011%202019.mp4


“Neto Ferreirão” parece desfrutar da absoluta confiança de Bosco Fernandes 

no que diz respeito ao recebimento de propina.  

O Auto de Ação Controlada nº 002/2019 – DELECOR/SR/PF/PB, por sua 

vez, revela, no Evento 3 (LINK), conforme já demonstrado, que após receber R$ 

25.000,00 em propina das mãos de George, Bosco Fernandes teria repassado 

o dinheiro a Neto, que, por sua vez, teria entregue o numerário, provavelmente, 

a Luiz Carlos de Almeida, conhecido como “Luizinho”, motorista do Deputado 

Federal Wilson Santiago. 

Severino Neto teria sido, ainda, a pessoa responsável por pegar a sacola 

contendo R$ 50.000,00 das mãos de Bosco no dia 19.09.2019, no Gravatá Flat 

Hotel, em Cajazeiras/PB (item 4.3 desta Representação). 

 O Relatório de Análise de Áudio 027/2019 (LINK) (arquivo de áudio “42. 

NETO MOTORISTA vs GEORGE 4”) (LINK) comprova que Severino Neto tem 

pleno conhecimento dos meandros do esquema criminoso ora investigado e dele 

participa ativamente, senão vejamos os seguintes excertos da conversa: 

 

[...] 

GEORGE: Olha, quem é que sabe, tem alguém que sabe desse acordo 

com o prefeito? 

NETO: Desse dinheiro que você dá a ele? 

GEORGE: Sim. 

NETO: não, só quem sabe é eu. 

[...] 

NETO: Dá, tudo direitinho. 

GEORGE: A menina entrega direitinho sem nenhum... 

NETO: Dá. Os 60 (sessenta) conto que você entregou lá não foi? 

GEORGE: E R$ 250,00  (duzentos e cinquenta reais) . Era R$ 

60.250,00 (sessenta mil e duzentos e cinquenta reais). Ela fez 

questão por 250 (duzentos e cinquenta), mas disse que ia pedir, 

pra falar com o WILSON para botar de gasolina. 

NETO: Esse pessoal aí, ele desconfia até de 1 real meu amigo. 

Por exemplo, se eu fosse para mim levar 51.000 (cinquenta e um 

mil) para do DR BOSCO e você me desse só 50 (cinquenta). Ele 

desconfia - Rapaz, cadê os mil? 

[...] 
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GEORGE: Mas não era para WILSON ter dito a ela não pô. Foi uma 

coisa que eu disse a ela assim: - Olhe, eu não prometi para o 

senhor que ia dar? Eu não lembro se foi 100 (cem) que eu tinha 

prometido aquela semana, nem sei. Aí eu disse: - Amanhã vou 

estar com o dinheiro. Aí assim: - o senhor, não é melhor o senhor 

esperar? O Senhor está aqui, já está de noite. Não é melhor o 

senhor esperar amanhã não? 

09:31 

NETO: WILSON ligou, o WILSON ligou para ele, o negócio era 400 

(quatrocentos) conto tá faltando pra WILSON lá né? 

GEORGE: Ele tá querendo 400 (quatrocentos) mais que tá, que tá, 

Eu fiz a programação, 100 (cem), 100 (cem)... 

NETO: mas o problema, o problema é o que o pessoal lá do 

Ministério está batendo nele lá, pra liberar esse dinheiro agora 

que veio agora. 

GEORGE: Será que isso é verdade? 

NETO: É. Ei... 

GEORGE: eu to achando que isso ... 

NETO: Tu não acha que... isso é um incompreensível meu amigo. 

GEORGE: É, mas a maior parte desse dinheiro fica para ele porra. 

NETO: Ah, tem que ficar também, tu acha que não vai ficar. 

GEORGE: ora, eu fui lá no Ministério, não vi ninguém interessado 

em nada não. 

NETO: Ninguém vai falar para tu não. Tu acha que vai falar para 

tu? Os negócio do BOSCO eu sei, tudo da vida dele eu sei, o que 

ele faz com esse dinheiro, sei tudinho. Vai chegar um velho 

desse e morrer do infarto, de alguma coisa. Como é que fica? 

GEORGE: As coisas estão tudo no nome dos outro. Como é que ele 

vai fazer hein? 

NETO: Sim, mas e o dinheiro?.. É meu amigo. 

GEORGE: É uma coisa que eu to preocupado. Eu disse até a ele. A 

DR BOSCO :Olhe, o senhor tem que tomar cuidado, porque eu tive 

um problema recente que o senhor conhece e foi porque rastrearam 

o que o prefeito estava comprando. 

NETO: Mas não tá comprando nada não. Tá pagando meu amigo. É 

diferente. 

[...] 



GEORGE: sim diz 

NETO: Tem que ter cuidado com esse negócio aí. 

GEORGE: Eu estou muito preocupado com essa oposição dele porra. 

Porque se ele vai pegar dinheiro e botar na conta bancária ele 

me fode também. 

NETO: Tu não deixou um dinheirinho pra...? Meu irmão que pegou 

com ela aí. 

GEORGE: ela disse, ela disse, mas eu fiquei sem saber 

NETO: Pegou 32 contos com ela. Que ele deu, ele deu. 

GEORGE: mas dei mais não foi não? Quanto foi que eu lhe dei? 

NETO: Não, mas com meu irmão que DR BOSCO, Dr. BOSCO deu 20 a 

mim, deu a mim. 

GEORGE: O negócio da sua mãe. 

NETO: Deu a mim dado, 20 mil. E 12 mil que ele deu para completar 

para dar entrada. Tenho que dar 42 mil de entrada aí. 

GEORGE: Aí daquele dinheiro ela deu 32 mil. 

NETO: 32 mil. Ta entendendo. Meu irmão, fui deixar em RECIFE 

hoje. Ele deu mais 4 cheques de 10 mil aí. Do Doutor, aqui na 

Don Rodrigues. É complicado, essa mulher também. Esse tempo 

todinho DR BOSCO só deu 1000 conto a ela. Eu disse: - Ah DOUTOR, 

tu tem que agradar esse povo também. Quem bota o espinhaço é 

ela. 

GEORGE: Ela vai para lá, vem para cá. 

NETO: E WILSON não deu 1 real a ela. 

GEORGE: Eu não acredito não. 

NETO: Não estou dizendo a tu. DR BOSCO deu R$ 1000,00 (mil reais) 

a ela porque eu pedi para dar. Esse povo não tem obrigação não. 

GEORGE: O WILSON não deu 1 centavo a ela? 

NETO: Não. Ela disse para mim que não. 

GEORGE: Ela disse para mim também, mas eu fico pensando que é 

só lorota. 

NETO: É não, ela não gosta não. Ela é positiva, aquela dali. 

GEORGE: E o WILSON? A gente pode ...? 

NETO: O WILSON é o seguinte, ele é pessoa, nego bom, mas essa 

parte de dinheiro aí ele não perde para ninguém não. Esse negócio 

que está vendo aí, esses 400 conto que está demorando lá, vai 

ser... 



GEORGE: Ele vai atrás. 

NETO: Ele vai atrás até o final. Então se tiver faltando um 

pedaço no final, ele vai segurar. 

GEORGE: Fica segurando. Aquele menino teve um negócio com ele 

num foi? fiquei puto porque o WILSON mandou contratar um cara 

lá e depois DR BOSCO veio dizer que ele não gostava desse cara. 

Mas rapaz, vocês tem que se entender né? 

NETO: Aquele cara é um pilantra meu amigo. 

GEORGE: E por que o WILSON indica? 

NETO: Aquele cara fez uma obra com DR BOSCO. Para você ver como 

é as coisas. Uma obra, de 400 conto. 

GEORGE: DR BOSCO disse que não gostava dele não. 

NETO: Aí DR BOSCO num saiu e botou a mulher lá? 

GEORGE: Eu não lembro não.. 

NETO: Não... DR BOSCO botou a candidata dele, na posse mesmo ela 

brigou logo com DR BOSCO. 

GEORGE: Caralho. 

NETO: Aí DR BOSCO pagou 80% dessa obra aqui. E ele ficou de dar 

o negócio pro DR BOSCO no final. 

GEORGE: Ele não deu? 

NETO: Deu nada. 

GEORGE: Nem um centavo? 

NETO: Não, deu foi a ela. Deu foi a prefeita, sem ter dado 

também... 

GEORGE: E por que o WILSON mandou botar aquele cara? WILSON já 

teve negócio com ele? 

NETO: Não sei, é que WILSON é político né? Pode ser pedido do 

pessoal lá de São João do Rio do Peixe que vota nele né? LAVOSIER 

que é cunhado dele. Mas ele está lá ainda? 

GEORGE: Tá porque o WILSON não quer deixar eu tirar o cara. 

NETO: Alguma coisa também tem. 

[...] 

NETO: Esse aqui, essa obra, eu vou saber direitinho lá do ITAMAR. 

GEORGE: e BOSCO não falou nada comigo, eu estou até achando 

estranho. 

NETO: Não porque é consórcio, tem prefeito , tem prefeito... 

GEORGE: Não, consórcio é o asfalto. 



NETO: Você quer saber da água. 

GEORGE: Quero saber os dois. Porque se for consórcio... 

NETO: Tu vai querer o asfalto também? 

GEORGE: Se não tiver licitação eu quero. 

NETO: Pois está bom. Vou ver o da água. 

GEORGE: Mas eu acho que ele tem compromisso com alguma pessoa. 

NETO: Na água? 

GEORGE: No asfalto. 

NETO: Na água? Não. No asfalto eles estão procurando uma empresa 

que não achou ainda. 

GEORGE: Oxi. 

NETO: Teve aquela CORAL, CORAL. 

GEORGE: Quantos milhões é essa obra de asfalto? 

NETO: É uns 6 ou 7 milhões, homem. 

GEORGE: Mas é recurso de onde? 

NETO: Federal, WILSON é que arrumou. 

GEORGE: Federal. As duas adutoras também é federal. Eu perguntei 

antes de você entrar. 

NETO: Quase 6 conto. 

GEORGE: 6 conto do Ministério da Saúde né? 

NETO: 3.800 com 2 e pouco. 

GEORGE: Vou entrar nessas duas aí, agora no asfalto eu quero que 

você veja aí se ele tem algum esquema com alguém. E você me 

diga. 

NETO: O da água você vai entrar lá né? 

GEORGE: Vou entrar, Eu só quero que você veja porque o seguinte, 

até agora ele não falou nada comigo. Eu não sei quem é esse 

pessoal dele de licitação. 

NETO: não, o dinheiro entrou agora, ele vai fazer a licitação 

agora. Daqui para uns diazinhos. 

GEORGE: Eu estou até com a planilha alí. 

NETO: Dia 20 né? 

GEORGE : Eu não lembro a data não mas é... tá chegando. 

NETO: O dinheiro entrou agora, por isso que ele botou para 

licitação. 

GEORGE: Certo, mas ele não falou nada comigo. Eu estou achando 

que... eu estou com medo dele também não estar satisfeito, 



entendeu? 

NETO: Não, com você tá. O que ele está acontecendo é o de WILSON 

SANTIAGO. 

GEORGE: Porquê? O WILSON está pressionando ele? 

NETO: Não, porque WILSON está vendo ele receber o negócio e ele 

não está recebendo. 

GEORGE: Não, WILSON já recebeu que só a porra homi. 

NETO: Pois é. 

GEORGE: Agora ele está querendo mais 400, mas e quanto ele 

recebeu lá atrás? Porque da outra, ele já recebeu um bocado já. 

NETO: Pois é. 

GEORGE: entendeu, mas ele fica pressionando é? 

NETO: Fica: BOSCO, tenha cuidado que o negócio está saindo aí, 

e tá terminando a obra. O Dr. não, o meu eu estou recebendo, o 

seu que está. 

GEORGE: Então na verdade quem está segurando aquela porra é o 

WILSON? 

NETO: De que? Na prefeitura? 

GEORGE: Sim. 

NETO: Tá lesado é? 

GEORGE: Não né? 

NETO: Na prefeitura quem manda é BOSCO. 

GEORGE: Graças a DEUS. 

NETO: Doutor, aqui para nós, o problema é que WILSON está meio... 

GEORGE: WILSON investe em que? Porque um cabra daquele sem 

dinheiro. 

NETO: meu amigo o cabra tem, ele tem um edifício em Brasília, 

teve 9 prédio que ele deu em conta meu amigo. 

GEORGE: 9 prédios? 

NETO: sim, apartamento, loja do...do... 

GEORGE: Ah, 9 apartamentos do prédio. Ele tem um prédio inteiro? 

NETO: Ele tem um shopping inteiro lá em Brasília meu amigo. 

GEORGE: Em nome de quem? 

NETO: Ah, a menina dele lá. Procura saber quem é a menina dele. 

MAIARA. 

GEORGE: Não. Ele tem um problema fiscal na justiça, não tem? 

NETO: lá tem um cabra lá do Uiraúna, que ele, um tal de JOÃO 



GONÇALVES, desse cara só a juros por mês, ele tem 4 milhões a 

juros, da campanha de 2010 ainda. 

GEORGE: Na mão de WILSON? 

NETO: Sim, lá do UIRAÚNA. Conversou com BOSCO. Aqui para nós. 

Conversou com DR BOSCO agora, até pelo amor de Deus para falar 

com WILSON para poder resolver, que tá dividindo os bens com os 

filhos tudinho e quando chega no dinheiro agora, o filho tá – 

Não, vamos pegar. 

GEORGE: WILSON tá devendo quanto a ele? 

NETO: 4 milhões, meu amigo. 

GEORGE: Puta que Pariu, então não vai adiantar só essa minha 

obra aqui não. 

NETO: Não. 

GEORGE: Ele come muito é? 

NETO: é meu amigo, foi duas campanhas de Senador. Perdida. Jogado 

no mato. Aí veio duas agora de Deputado Federal e Estadual. Tu 

acha que não gasta não? 

GEORGE: Aquele menino dele [Deputado Estadual Wilson Filho] é 

mais tranquilo né não? 

NETO: É um .... Não tem quem pegue aquele rapaz não. 

GEORGE: Sabãozinho é o que? Liso é? 

NETO: Liso. Olhe... 

GEORGE: Eu pensava que aquele bicho era... 

NETO: Mala demais, não gosto de ficar nem de papo com ele, o 

negócio é só com o velho mesmo. 

GEORGE: O velho é mais tranquilo né? 

NETO: O velho, você dizer uma coisa, ele não é 100% não, mas 

chega né? 

GEORGE: O menino fica... 

NETO: Dando uns tapinhas em você, dando umas piadinhas e sai. 

[...] 

GEORGE: Mas o gado, que tem na fazenda de BOSCO é dele ou do 

pessoal... 

NETO: É dele. Ele faz é alugar mais. BOSCO tem umas 400, 500 

cabeças. Ele vende porra. Todo ano ele vende 100, 120. 

GEORGE: Mas cabe mais gado lá nessa fazenda? Eu não tenho nem 

noção. 



NETO: Não. Na de BOSCO não cabe mais não. Ele alugou mais duas 

agora. 

[...] 

GEORGE: Mas o DR BOSCO mesmo só investe em gado. 

NETO: Só em gado. 

GEORGE: Deve dar mais um dinheirinho a ele né 

NETO: é 

GEORGE: porque lá é a terra dele né. 

NETO: Esses 18 aqui 

GEORGE: ele já não tem. 

NETO: O morador já paga lá por semana. Não paga nem por mês. 

GEORGE: O morador também já serve para cuidar as coisas dele. 

Tem casa tem? Essa fazenda dele. 

NETO: Tem, ele comprou essa fazenda lá por 1 milhão. 

GEORGE: 1 milhão? 

NETO: Sim, foi do avô dele. Comprou dos herdeiros. 

GEORGE: Ele disse que tinha comprado, botou no nome dos filhos, 

não foi? 

NETO: Foi. Botou metade para um, metade para outro. 

GEORGE: É médico é? Todos dois? 

NETO: É. 

GEORGE: A de Iuri é uma mesmo... a... 

NETO: É, quando o senhor for lá eu vou mostrar para o senhor as 

fazendas dele. Ele tem 4 lá, grande. 

GEORGE: Vale quanto essas 4. 

NETO: Ele não vende, foi tudo foi do avô dele. 

GEORGE: Mas vale quanto? A turma não bota preço não? 

NETO: Ah, ele comprou por 1 milhão, se ele abrir a boca por 1 

milhão e meio ele fica sem ela. 

GEORGE: e é, então o não gosta de... 

NETO: Gosta, mas porque lá fica perto da rua, se ele bota um 

loteamento, ele não sabe onde bota dinheiro. 

GEORGE: Ih é? E tem mercado para isso lá também? 

NETO: Tem. Terreno em Uiraúna, qualquer terreno que bota lá em 

40 mil, 50 mil. 

GEORGE: É mesmo? Ele disse a mim que tinha comprado uns terrenos 

lá também. 



NETO: Não, terreno, ele, ele não é chegado em terreno não porque 

ele tem a casa dele, não quer terreno mais. Para quê? 

[...] 

 

Os Relatórios Parciais de Análise de Mídia 60 e 61 demonstram, ainda, 

por parte de Severino Neto, mais que a plena ciência, a participação ativa nos 

atos de corrupção e lavagem de dinheiro praticados por seu chefe, constatando-

se cobranças e repasses de propina, inclusive com a ciência de parcelas 

destinadas a Wilson Santiago, e participação na compra de bens semoventes 

(touros reprodutores e gado) em benefício de Bosco Fernandes, conforme 

revelam as imagens abaixo: 

 

 

Imagens 52 e 53. Conversa de whatsapp entre George e Neto acerca do patrimônio de 

Bosco. 

 



Extrai-se, ainda do Relatório 60/2019 (LINK), que na mesma conversa do 

dia 26/09/2019, Neto diz que falou com o velho (Bosco) para liberar a medição 

de George. O empresário pergunta se ele o Prefeito vai liberar. Neto confirma 

que sim. Então George pergunta se o dele chegou (dinheiro). Neto responde 

que Evani passou para irmão de Neto R$ 30.000,00 e o restante pagou uma 

conta dele. George pergunta quando foi isso, e o motorista diz que foi agora.  

O empresário ainda complementa dizendo que fez tudo que combinou 

com Bosco e pergunta se ele (Bosco) está sentindo falta de algo, pois amanhã 

vai fazer uma entrega. Neto diz que está faltando a ajuda de George para ele 

dar lá. Então George pergunta “Mas parece que não é pra ele né?”. Neto 

pergunta se é de R$ 60.000,00. George diz “isso”. Neto então diz que é para 

Wilson em Brasília.  George pergunta quem vai levar para Wilson, se seria o 

próprio Neto. O motorista diz que será o assessor do Deputado o responsável 

por levar o dinheiro.  

 

 

 

RELATÓRIOS/RELATÓRIO%20PARCIAL%20DE%20ANÁLISE%20DE%20MÍDIA%2060%20-%20GEORGE%20(WhatsApp).pdf


 

 

 

 



 

 

 

 
 

Imagens 54 a 63. Neto e George conversam sobre a destinação da propina, e o motorista 

pede dinheiro para supostamente pagar desepsas médicas de sua mãe. A conversa não 

deixa dúvidas de que a cobrança seria uma contrapartida pela sua atuação na liberação 

do pagamento de boletim de medição em favor da empresa de George. 



 

 

Prosseguindo na mesma conversa, Neto diz que está na fazenda de 

Bosco e manda várias fotos que dão indícios do vultoso patrimônio rural do 

Prefeito de Uiraúna/PB.  

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

Imagens 65 a 76. Conversa sobre o patrimônio rural de Bosco. 

 

Tem-se, dessa forma, por configurada a possível responsabilidade 

criminal de Severino Batista do Nascimento Neto pela prática dos crimes 



tipificados nos artigos 2º da Lei 12.850/2013; 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67, 

c/c 30 do Código Penal (ao menos quatro vezes); e 1º da Lei 9.613/98.  

 

 

  

5.6. Luiz Carlos de Almeida 
 

Motorista de Wilson Santiago, formalmente vinculado ao seu Gabinete 

na condição de Secretário Parlamentar, Luiz Carlos de Almeida, conhecido 

como “Luizinho”, é apontado pelo colaborador como a pessoa responsável pelo 

recebimento da primeira parcela de propina destinada a Wilson Santiago, ainda 

no ano de 2017, paga, de acordo com George Ramalho, na sede de sua 

empresa, como contrapartida pelo acerto informal referente à futura contratação 

da empresa COENCO para construção da Adutora Capivara. 

A rigor, o recebimento de propina por Luiz Carlos não parece ter sido fato 

isolado, uma vez que o áudio 18. Evani vs GR 11 (LINK) revela um outro repasse 

criminoso de R$ 50.000,00 para Luizinho, desta feita das mãos Evani, no dia 

01.11.2018 (véspera do dia de finados), senão vejamos (Relatório de Análise de 

Áudio 001/2019) (LINK): 

[...] 

Evani - Para poder chegar cedo aqui.... Aqui, eu botei até uma 

observação. Esse aqui nunca foi quebrado para nós. Vinte e três. 

O nosso nunca foi quebrado. Por isso que eu tô botando aqui a 

observação. Nunca chegou quebrado. Meu Deus, olhe, daqui pra eu 

viajar eu endoideço com tanta coisa, deixar tudo sabendo... 

eu... olhe, aqui, você disse que sabia por isso aqui, tá aí, bem 

divididozinho. Isso aqui é pra mim, isso aqui é conta. 

George – É porque, é porque é o seguinte... 

Evani – Vá, destrinche aí 

George – esse nome inteiro aqui é para uma pessoa. 

Evani – Certo. Aí eu deduzi que esse aqui era para o bigodudo 

porque cento e doze foi Luizinho que pegou com você, que ele até 

reclamou que tinha faltado, aí por isso que eu tô lhe dizendo. 

Aí eu sei que essa data foi justamente essa aqui que eu recebi, 

essa daqui eu peguei dia primei..., não foi nem dia primeiro, 

foi no último di.. foi na quarta-feira, e Luizinho pegou o rest.. 

ÁUDIOS/18.Evani%20vs%20GR%2011.WAV
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os cinquenta na quinta-feira, dia primeiro,  eu sei que foi dia 

primeiro porque dia dois era dia de finados, e eu tinha ido pra 

Fortaleza, lembra? 

George – E eu tava viajando também. 

Evani – Pois é, aí, aí... tem coisa que eu me lembro bem 

detalhadozinho.  

 George – Eu também não tava aqui não. 

Evani – Aí você deixou um rapaz para entregar justamente por 

isso, mas nunca teve esse quebrado não, viu, esses... você deve 

ter dado a outra pessoa. Eu tenho certeza que foi cento e 

cinquenta dessa daí, que foi eu peguei cem e Luizinho pegou 

cinquenta, que sempre vem faltando aqueles [incompreensível], 

de tanto pagar conta para poder viajar e não estar devendo. 

[...] 

George – Não! Aqui só tem duas pessoas. Ou Wilson ou... 

Evanir – Esse aqui foi do bigode. 

George – Olhe, esse aqui é de Wilson. 

Evanir – Certo. 

George – Esse aqui é o que ele foi buscar lá.. esse é o mais 

antigo, né? 

Evanir – É, o de Luizinho.  

George – De Luizinho. Luizinho foi buscar. 

[...] 

George – Você pegou cem... 

Evanir – Cem. E Luizinho pegou cinquenta aqui. 

George – Nesse dia aqui? 

Evanir – Nesse... Não... eu peguei.. Nesse total aqui... foi... 

Cento e cinquenta. 

George – Os cento e cinquenta foi pra quem? 

Evanir – Pra, pra, pra Brasília. 

George – Pra Brasília, então vamos botar do lado aqui. 

Evanir - Cento e cinquenta Brasília.  

George – B – S – B 

Evanir – Pronto. Aí aqui, que dia foi esse? 

George – Vinte e nove de novembro. 

Evanir – Pronto, aí deve ter.… pelo nome aqui é Brasília, pra 

ver se bate a conta.  



[...] 

 

Ainda de acordo com o colaborador, Luizinho tem ampla ciência do 

esquema, e teria acompanhado outras entregas de propina recebidas por 

terceiros e destinadas a Wilson Santiago. 

Reitere-se, ainda, que o Evento 3 do Auto de Ação Controlada nº 

002/2019 (LINK) revela mensagem de whatsapp em que o motorista de Bosco 

Fernandes, Severino Neto, confidencia a George que a propina entregue ao 

Prefeito de Uiraúna naquele dia 23.10.2018, no Hotel Vó Itá, em Sousa/PB, teria 

sido entregue ao motorista de Wilson Santiago (ao que tudo indica, Luiz Carlos 

de Almeida) pelo próprio Severino Neto, por volta da meia-noite, na residência 

deste. 

Diante de tais considerações, Luiz Carlos de Almeida deve ser tido por 

incurso na prática dos crimes tipificados nos artigos 2º da Lei 12.850/2013; e 1º, 

inciso I, do Decreto-Lei 201/67, c/c 30 do Código Penal (ao menos três vezes).  

 
 
 
 

5.7. Zoir Neves Soares Junior 
 

Responsável por agilizar e desburocratizar as demandas da empresa 

COENCO junto aos órgãos públicos em Brasília/DF, Zoir Junior, Secretário 

Parlamentar vinculado ao gabinete de Wilson Santiago, tem, de acordo com o 

colaborador, plena ciência do esquema criminoso ora investigado. 

O Relatório Parcial de Análise de Mídia 60/2019 (LINK), com efeito, 

corrobora a versão do colaborador ao evidenciar que Zoir Junior tem 

conhecimento dos fatos e da atuação dos demais integrantes da organização 

criminosa investigada, agindo, ao que indicam as mensagens de whatsapp 

trocadas com George Ramalho, junto ao Ministério (Ministério da Integração 

Nacional, fundido recentemente ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio) para liberação das verbas destinadas à Prefeitura de Uiraúna/PB para 

fins de pagamento à COENCO.   

 Consta do referido relatório que no dia 13/08/2019, George fala 

“Confirmado mesmo? Até agora ninguém da prefeitura falou nada comigo. Já 

estão sabendo?”. Zoir então responde “Confirmado. Só cai na conta amanhã”.  

AUTO%20CIRCUNSTANCIADO%20DE%20AÇÃO%20CONTROLADA.pdf
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As mensagens abaixo reproduzidas demonstram que Zoir tinha acesso à 

liberação do pagamento cujo destinatário seria George:  

 

 

 

 
 

Imagens 77 a 79. Conversa entre George e Zoir Junior. 

 

No dia 14/10/2019, George diz “Estava aqui com Evani. Ela pediu para 

eu falar com vc. Querendo agendar uma reunião com a área técnica do 

ministério. Queria aproveitar e conversar pessoalmente com vc”. 

 



 

 

 

 
 

Imagens 80 a 84. Conversa entre George e Zoir Junior. 

 

 



No dia 29/10/2019, George pergunta se há alguma novidade por aí 

(Brasília). Zoir diz que acredita que vai ser na próxima semana, que está 

aguardando o pessoal marcar, conforme excerto de conversa pelo aplicativo 

whatsapp abaixo reproduzido: 

 

  

 

 

 
 

Imagem 85. Conversa entre George e Zoir Junior. 

 

 O arquivo de áudio 49. Zoir Jr. vs GR (whatsapp) (LINK), objeto do 

Relatório de Análise de Áudio 021/2019 (LINK), assim como os arquivos de áudio 

54.Zoir Jr vs GR 2 (LINK) e 55.Zoir Jr vs GR 3 (LINK) (Relatório de análise de 

áudio 032/2019) (LINK) corroboram a atuação de Zoir Júnior aqui descrita.  
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Imagem 86. Cerimônia de entrega do título de cidadão do município de Bernardino 

Batista a Zoir Junior, com a presença de Bosco Fernandes, no dia 26.09.2019. Fonte: 

Instagram pessoal @drboscofernandes. 

 

Verifica-se, portanto, a possível prática, por parte de Zoir Neves Soares 

Junior, dos delitos previstos nos arts. 2º da Lei 12.850/2013; e 1º, inciso I, do 

Decreto-Lei 201/67, c/c 30 do Código Penal.    

 

 

 
5.8. Cledson Dantas Nóbrega 
 

Mencionado na conversa objeto do Relatório de Análise de Áudio nº 

002/2019 por Wilson Santiago como um empresário que poderia fornecer notas 

fiscais falsas para acobertar as propinas movimentadas pelo esquema na 

contabilidade da COENCO, Cledson Dantas, proprietário da empresa ML 

DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 04.328.497/0001-22, dialoga com 

George Ramalho no arquivo de áudio “33.Cledson vs GR” (LINK) (Relatório de 

Análise de Áudio 022/2019) (LINK) nos seguintes termos: 

[...] 

George: eu quero terminar essa obra. Olha, deixa eu lhe dizer 

uma coisa, isso ai ta contornado, problema de obra, de 

ÁUDIOS/33.%20Cledson%20vs%20GR.WAV
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investimento de obra, a gente á num, num...é só isso, você 

conhece mais do que eu, o prefeito quanto o Deputado tão me 

pressionando de todo lado porra!!!  

Cledson: (incompreensível) 

George: dinheiro, dinheiro, dinheiro, toda semana é uma caixa 

de dinheiro para aquele povo rapaz, enquanto a obra ta precisando 

de investimento...ah, outra coisa, atrasou 6 meses de pagamento, 

a fabrica cancelou meu contrato, aumentou 12% nas coisas  

Cledson: desprogramou tudo, né? Desprogramou tudo 

George: é, é, ta exigindo pagamento antecipado  

Cledson: aquilo que você disse...o crédito que você tinha 

conseguido, você perdeu 

George: exatamente, um tinha um crédito lá, são 20 milhões de 

material lá da obra 

Cledson: é o medo que eu to de ta acontecendo lá comigo... 

(incompreensível) 

George: exatamente 

Cledson: só que o... (incompreensível)...é inferior que o seu 

George: é, então o que aconteceu foi isso, porque...veja com o 

diretor aqui pô, aqui. A gente cancelou, agora to comprando, to 

comprando agora é antecipado  

Cledson: deixa eu falar com você, eles me passaram, não sei se 

você ta sabendo, eles me passaram  

George: o deputado? 

Cledson: sim 

George: é por causa disso, sabe porque, por causa de... 

Cledson: não...falar nem de política, porque é o seguinte 

George: porque Wilson quer o... 

Cledson: o filho do Bosco sabe que na verdade  

George: é, tem isso também, mas eles tão brigando também porque 

a parte do Dr. Bosco...conhece Wilson tempo que eu  

Cledson: tem a ciumeira, né? 

George: como é que um cabra chega na, assim, pra tentar acalmar 

aquele cabra, conhece ele mais do que eu, o que é que tu acha 

que eu poderia fazer? 

Cledson: pagar (risos), você não quer a solução? 



George: foda, porra!!! O cara não...(incompreensível)...paga 

político, não agüento mais não, que coisa 

Cledson: é 

George: foda, porra!!! Os caras estão com uma pressão muito 

grande, muito grande. É todo dia, todo dia, hoje mesmo já ligaram 

pra mim, hoje, ontem, final de semana, uma pressão do caralho, 

porra!!! Eles botam em cima, é desse jeito. 

[...] 

  

Observa-se que Cledson, na conversa, deixa claro que conhece os 

métodos espúrios que seriam utilizados por Bosco e Wilson Santiago, 

aconselhando George a pagar a propina exigida pelos agentes políticos. 

Mais adiante, ainda na conversa, Cledson revela a George pagamentos 

passados de propina a Bosco em função de obras realizadas no município de 

Uiraúna/PB, em trecho da conversa assim sintetizado no Relatório de Análise 

de Áudio 022/2019 (LINK): 

Dando continuidade, GEORGE revela que, em tese, BOSCO só 

conversa por ligação de Whatsapp e não por telefone; que BOSCO 

falou mal de CLEDSON em função do negócio da prefeita, a partir 

deste momento CLEDSON explica um fato que teria ocorrido 10 anos 

atrás, quando BOSCO fez sua sucessora na eleição municipal de 

Uiraúna, e a empresa de CLEDSON possuía contrato com o município. 

CLEDSON explica que sua empresa iria receber 100 mil reais para 

reformar uma praça e que deste total, não se recorda, pagaria 2 

ou 15 mil reais a BOSCO como propina, só que quando a nova 

prefeita foi eleita ela teria brigado com BOSCO, porque ele 

queria um trator para cortar as terras de seu pai e a nova 

administração freou a solicitação, ofendendo o ex-prefeito, que 

tal fato causou o rompimento entre eles, que a empresa de CLEDSON 

já tinha R$ 26 mil reais para receber da nova gestão por obras 

de recuperação de estradas e mais “cento e pouco mil conto de 

medição pra receber da praça”, que o esposa da prefeita eleita 

lhe disse: “o dinheiro que era de BOSCO você vai 

entregar...(incompreensível)...ele disse entregar isso não, não 

se preocupe, você vai nos entregar, afinal de contas a gestão é 

nossa, e a gente se resolve com ele - eu digo beleza.” CLEDSON 

diz que comunicou tal fato ao irmão de BOSCO, chamado PAULINHO, 

que é quem resolve tudo para BOSCO; que BOSCO foi tirar 

satisfação junto a CLEDSON sobre o ocorrido; que sempre honrou 

seu compromisso junto ao ex-prefeito, se referindo ao pagamento 

de propina, e que agora estaria de mãos atadas, pois se não 

repassasse o suborno a nova gestão não receberia pelos serviços 

prestados. CLEDSON ainda diz que na gestão atual de BOSCO, que 

se perdura por 8 anos (2 mandatos consecutivos), sua empresa não 

participou de nenhuma obra no município de Uiraúna, pois não 

havia ambiente. 
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Verifica-se, portanto, que embora seja ainda prematuro imputar a 

Cledson um eventual vínculo com a organização criminosa objeto de 

investigação e com os delitos por ela praticados, sobretudo em razão da 

ausência de indícios de que as notas fiscais falsas mencionadas por Wilson 

Santiago no áudio “2. WS vs EVANI vs GR” (LINK) tenha sido efetivamente 

emitidas por Cledson29, as investigações revelaram robustos indícios de uma 

atividade empresarial criminosa, com possível habitualidade no pagamento de 

propina a agentes políticos, fazendo-se mister, portanto, representar por medida 

de busca e apreensão em seu desfavor a fim de que, a partir da análise dos 

elementos colhidos no cumprimento da medida, se possa aquilatar a real 

dimensão de suas eventuais atividades criminosas.     

 

 

 
6. DO ENQUADRAMENTO TÍPICO DAS CONDUTAS  

 
 
Os graves fatos criminosos revelados ao longo desta representação 

encontram adequação típica, na atual fase das investigações, na seguinte 

medida, reiterando-se que o juízo de tipicidade ora formulado é ainda precário, 

podendo ser robustecido ou estendido a outros delitos após a análise das provas 

obtidas em função das medidas pelas quais ora se representa:  

 
6.1. Organização Criminosa (Art. 2º da Lei 12.850/2013) 
 

A investigação revela uma estrutura criminosa com claras definições de 

funções e tarefas, estrutura hierárquica, infiltração no poder público e na 

atividade política e inequívocos objetivos financeiros, conforme tabela-resumo 

abaixo:  

 
Elemento do Tipo Correspondência Fática 

 

Associação de 4 ou mais pessoas 
Wilson Santiago, Bosco, Evani, Israel Nunes, 
Zoir Júnior,  George Ramalho, “Luizinho” e 
Severino Neto.  

                                                           
29 George Ramalho assevera que as notas ideologicamente falsas não chegaram a ser emitidas por 
Cledson. 

ÁUDIOS/2.WS%20vs%20Evani%20vs%20GR.WAV


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estruturação Ordenada Caracterizada 
pela Divisão de Tarefas 

Comando da ORCRIM: Wilson Santiago 
(propina de 10%) e, num patamar logo 
abaixo, Bosco Fernandes (propina de 5%); 
Gerência Operacional da ORCRIM:  Evani 
Ramalho, cabendo-lhe administrar a 
arrecadação e a contabilidade da propina 
destinada aos agentes políticos. 
Execução Financeira da ORCRIM: George 
Ramalho, colaborador, cabendo-lhe a 
entrega da propina, sempre em cash, às 
pessoas previamente designadas pelo 
comando da organização. 
Execução Operacional da ORCRIM: Evani 
Ramalho, também ela responsável por fazer 
pessoalmente a entrega da propina aos 
agentes políticos; Israel Nunes, responsável 
pelo transporte da propina Paraíba-Brasília; 
“Luizinho” e “Neto Ferreirão”, responsáveis 
por receber e entregar a propina ao comando 
da ORCRIM no âmbito da Paraíba.  
Núcleo de Intermediação Político-
Administrativa: Zoir Júnior, conhecedor do 
esquema criminoso, é responsável por 
agilizar e desburocratizar as demandas de 
George Ramalho junto aos órgãos públicos 
em Brasília/DF.  

Objetivo de Obtenção de Vantagem de 
Qualquer Natureza 

R$ 1.807.000,00 em propinas pagas até o 
momento. 

 
 

Prática de Crimes Cuja Pena Máxima 
Seja Superior a 4 anos 

Art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67, c/c 
art. 30 do Código penal (pena máxima de 12 
anos – 28 eventos de repasse de propina 
detectados); art. 1º da Lei 9.613/98 (Pena 
máxima de 10 anos); art. 89 da Lei 8.666/93 
(Pena máxima de 4 anos), todos na forma do 
art. 69 do Código Penal (concurso material). 

 

 Apresenta-se, a seguir diagrama de elos a ressaltar, de forma ilustrativa, 

os vínculos e a estrutura hierárquica do grupo ora investigado, de acordo com 

as apurações até aqui realizadas: 



 

     

Induvidosa, portanto, a subsunção dos fatos ora investigados ao delito 

previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013.   

 

6.2. Crime de Responsabilidade por Apropriação de Bens ou 

Rendas Públicas, ou Desvio em Proveito Próprio ou Alheio (Art. 1º, I, do 

Decreto-Lei 201/67) 

     

No que tange ao delito previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67, aqui 

invocado pelo fato de o Prefeito em exercício de Uiraúna/PB desempenhar papel 

de proeminência no esquema criminoso ora investigado, tem-se a tabela-

resumo:  

 

Elemento do Tipo Correspondência Fática 

 

Apropriação de Bens ou Rendas 
Públicas 

R$ 1.807.000,00 em propinas pagas até o 
momento em decorrência da execução do 
Contrato nº 00035/2018 – CPL, orçado em 
aproximadamente R$ 25.000.00,00. 

 
 

Desvio em Proveito Próprio ou Alheio 
 

 

O Prefeito de Uiraúna/PB (Bosco Carneiro), 
embolsa o montante de 5% dos pagamentos 
indevidos. A maior fatia (10%) é desviada em 
favor do Deputado Federal Wilson Santiago. 
Para apropriação e desvio dos recursos 
públicos, os mencionados agentes políticos 



servem-se dos préstimos de assessores e 
motoristas que lhes são funcionalmente 
vinculados.  

Norma de Extensão do Art. 30 do 
Código Penal 

Embora os investigados, à exceção de Bosco 
Fernandes, não ostentem a condição de 
Prefeito, devem responder pelo delito em 
razão da norma de extensão do art. 30 do CP.  

 
 

São inegavelmente robustos, portanto, os indícios que apontam para o 

enquadramento dos fatos ora investigados ao delito previsto no art. 1º, I, do 

Decreto-Lei 201/67. 

 
 
6.3. Fraude Licitatória (Art. 90 da Lei 8.666/93) 

 
Em relação ao crime tipificado no art. 90 da Lei 8.666/93, apresenta-se 

a seguinte tabela-resumo de adequação dos fatos objeto de investigação ao 

citado delito: 

 
Elemento do Tipo Correspondência Fática 

 

 
 
 

Fraudar, Mediante Ajuste ou 
Combinação, o Caráter Competitivo de 

Procedimento Licitatório  
 
 

 
A Concorrência Pública nº 001/2018, da 
Prefeitura de Uiraúna/PB, teve a empresa 
vencedora selecionada nos últimos meses do 
ano de 2017, em reunião na qual teria sido 
oferecida por Wilson Santiago a obra da 
Adutora Capivara a George Ramalho 
mediante o pagamento de propina a ele 
(Wilson) e a Bosco. A partir de então, de 
acordo com o colaborador, o procedimento 
licitatório foi um mero simulacro em que ele 
(George) tinha conhecimento de todos os 
atos de seus concorrentes e em cuja 
tramitação foram introduzidas exigências 
sutis que o fizeram vencedor.   

 
Intuito de Obtenção, para Si ou para 
Outrem, de Vantagem Decorrente da 
Adjudicação do Objeto da Licitação 

R$ 1.807.000,00 em propinas pagas até o 
momento em decorrência da execução do 
Contrato nº 00035/2018 – CPL, orçado em 
aproximadamente R$ 25.000.00,00. O 
Prefeito de Uiraúna/PB (Bosco Carneiro), 
embolsa o montante de 5% dos pagamentos 
indevidos. A maior fatia (10%) é desviada em 
favor do Deputado Federal Wilson Santiago. 

 
 

São igualmente contundentes, dessa forma, as razões que levam ao 



juízo de adequação típica ora formulado no que diz respeito ao crime de fraude 

licitatória.  

 
 
 
6.4. Lavagem de Dinheiro 
 

As investigações revelaram, em relação aos recursos financeiros 

destinados aos agentes políticos beneficiários do esquema criminoso ora 

investigado, graves indícios de ocultação patrimonial do prefeito Bosco e a 

possível participação de seu motorista Severino Neto, pessoa que, com ciência 

da ilicitude da origem do dinheiro compraria bens semoventes para seu chefe. O 

colaborador, no que é corroborado pelo Relatório de Análise de Áudio 027/2019, 

menciona a possível utilização de semelhante expediente pelo Deputado Wilson 

Santiago, que possuiria bens imóveis em valores superiores à sua capacidade 

econômica formal registrados em nome de familiares, sendo citada sua filha 

Mayara Raissa Alves de Oliveira Santiago como pessoa em nome de quem 

estaria registrado imóvel de alto valor em Brasília/DF.  

 
Elemento do Tipo Correspondência Fática 

 

 
 
 

Ocultação ou Dissimulação da Natureza, 
Origem, Localização, Disposição, 

Movimentação ou Propriedade de Bens, 
Direitos ou Valores Provenientes de 

Infração Penal  
 
 

 
O Relatório de Análise de Áudio nº 009/2019 
revela que o Prefeito Bosco admite ao 
colaborador que se utiliza do nome de seus 
filhos, ambos médicos e com boa condição 
financeira, para ocultar gado e propriedades 
rurais adquiridas nas adjacências do 
município de Uiraúna/PB.  
De acordo com o colaborador, semelhante 
expediente também seria utilizado por 
Wilson Santiago, que seria proprietário de 
imóveis, em Brasília/DF, registrados em 
nome de terceiros (o colaborador chega a 
citar um imóvel de alto valor em Brasília 
registrado em nome da filha de Wilson 
Santiago). 

 
 

Verificam-se, portanto, indícios da prática do delito mediante possível 

ocultação de patrimônio de origem criminosa em nome de terceiros. 

 
 
 



 
 

7. DA IMPRESCINDIBILIDADE CAUTELAR DAS MEDIDAS  
 
 

As medidas pelas quais ora se representa assentam-se em bases 

estritamente cautelares, objetivando, a teor dos incisos I e II do art. 282 do Código 

de Processo Penal, resguardar a incolumidade da investigação e evitar a prática 

de novas infrações penais, além de apresentarem absoluta adequação à 

gravidade do crime, circunstâncias do fato e às condições pessoais dos 

investigados. 

A inegável infiltração da organização criminosa sob investigação nas 

entranhas do sistema político paraibano, tanto a nível do município de Uiraúna/PB 

quanto em nível federal, possibilitou o engendramento de uma estrutura de uma 

estrutura de desvios e malversação de dinheiro público que, conforme visto, 

remonta há pelo menos dois anos e se solidifica com o passar do tempo. 

Exemplo eloquente de tal afirmação se verifica nas conversas gravadas 

pelo colaborador em que os agentes políticos beneficiários do esquema criminoso 

preocupam-se com futuros aditivos ao contrato nº 00035/2018, de cujos 

pagamentos de originam os desvios ora investigados, tendo chegado ao 

conhecimento do colaborador nos últimos dias articulações políticas de Wilson 

Santiago em Brasília/DF para que um aporte adicional de R$ 30.000.000,00 

(trinta milhões de reais) fosse liberado para a obra da Adutora Capivara.    

Verifica-se, portanto, que as medidas cautelares ora propugnadas visam 

a evitar a prática de novas infrações penais pelos investigados, os quais, à 

evidência, seguem desviando avidamente verbas públicas, numa evidente 

configuração do periculum in mora. 

As provas angariadas ao longo das investigações evidenciam, ainda, a 

prática de delitos de acentuada gravidade e profunda reprovabilidade ético-moral, 

com uma profusão de registros de áudio e vídeo de atos explícitos de corrupção, 

restando também configurado o fumus comissi delicti.     

Afigura-se ainda imprescindível resguardar a investigação criminal e o 

processo penal da deletéria influência do grupo criminoso ora investigado, cuja 

liberdade traduz-se em verdadeiro atentado ao erário e em potencial violação à 

incolumidade da prova, sobretudo em se considerando as passagens de 



arquivos de áudio em que os investigados demonstram extrema preocupação de 

que suas atividades criminosas “não deixem rastros” e as que demonstram 

exigências implacáveis de propina ao colaborador, inclusive sob pena de 

paralisação do andamento da obra, cuja conclusão é de vital importância para 

uma população relegada às devastações climáticas do fenômeno da seca.   

A segregação cautelar da liberdade dos investigados, portanto, 

afastando-os fisicamente dos elementos de materialidade dos crimes cometidos, 

representa o único meio capaz de garantir a higidez da persecução penal e a 

preservação do interesse público, não havendo dúvidas de que, em liberdade, 

os investigados continuariam delinquindo, evidenciando-se, assim, a 

presença do periculum libertatis.    

Presentes, portanto, os requisitos cautelares autorizadores da prisão 

preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, na medida em 

que (i) a ordem pública vem sendo permanentemente aviltada pela atuação da 

organização criminosa no desvio serial de recursos públicos, fraude licitatória e 

lavagem de dinheiro, submetendo-se os destinos políticos de toda uma 

população à ganância e aos caprichos do grupo político que comanda o 

esquema criminoso; (ii) a ordem econômica, também ela, é frontalmente 

atingida pelos atos de corrupção, sobretudo em se considerando a extraordinária 

magnitude do montante até aqui desviado (R$ xxx) para os padrões econômicos 

do Sertão paraibano e, mais especificamente, do município de Uiraúna/PB; (iii) 

a conveniência da instrução criminal também está a exigir a segregação 

cautelar dos investigados, uma vez que os diálogos gravados revelam a 

excessiva preocupação dos integrantes da ORCRIM em “não deixar rastro”, 

mudar constantemente de telefones celulares, inclusive com a utilização de 

cadastros de pessoas já falecidas, e temor de assassinatos em face de possíveis 

testemunhas ou delatores do esquema.       

 

   

7.1. Da Prisão Preventiva de Parlamentar no Exercício do Mandato     

 

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação 



Cautelar nº 4039 estabeleceu, à unanimidade, o entendimento segundo o qual o 

óbice constitucional à prisão de parlamentares federais30 não se reveste de 

caráter absoluto, consagrando, em síntese, o entendimento de que o estado de 

flagrância em crime permanente (no caso, o crime previsto no art. 2º da Lei 

12.850/2013), aliado à evidente presença dos requisitos cautelares que 

autorizam a prisão preventiva – e que, por força do art. 324, IV, do Código de 

Processo Penal, impedem a concessão de fiança – podem conduzir, em 

situações excepcionais, à decretação da prisão preventiva de Deputados 

Federais e/ou Senadores da República. 

Tem-se, no presente caso, uma profusão de provas que realçam a 

inquestionável excepcionalidade do caso ora submetido à apreciação de Vossa 

Excelência, com flagrantes de repasse de propina registrados em áudios e vídeos, 

pressões indecorosas para pagamento de propina, temores de retaliação e até de 

assassinato em caso de denúncia, conversas explícitas sobre emissão de notas 

fiscais falsas para acobertamento da contabilidade dos desvios de recursos 

públicos, combinação de estratagemas e métodos para que as condutas 

criminosas “não deixem rastro”, e utilização de uma estrutura político-partidária 

para sustentação de uma engrenagem corrupta.  

Não há dúvidas, portanto, que a excepcionalidade do presente caso 

demonstra ser a prisão preventiva dos envolvidos o único meio eficaz de afastar 

o risco que a atuação dos investigados representa à preservação dos valores 

jurídicos protegidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, conforme 

ressaltado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da mencionada Cautelar. 

 

 

 

 

 

 

 

8. DO PEDIDO 
 

                                                           
30 Art. 53, § 2º: “Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser 
presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e 
quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão”. 



 
Diante das considerações articuladas, representa-se a Vossa Excelência 

pelo deferimento das seguintes medidas: 

 
8.1. Expedição de mandados de prisão preventiva em 

desfavor de: 
 
(i) JOSÉ WILSON SANTIAGO; 
(ii) JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES; 
(iii) EVANI RAMALHO; 
(iv) ISRAEL NUNES DE LIMA; 
(v) SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO; 
 
 
 

8.2. Decretação, com fundamento no art. 319, VI, do Código de 

Processo Penal, da suspensão do exercício de função pública em face das 

seguintes pessoas: 

 
 
(i) JOSÉ WILSON SANTIAGO; 
(ii) JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES; 
(iii) EVANI RAMALHO;  
(iv) ISRAEL NUNES DE LIMA; 
(v) SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO; 
(vi) LUIZ CARLOS DE ALMEIDA; 
(vii) ZOIR NEVES SOARES JÚNIOR; 

 
 

 
 
8.3. Expedição de mandados de busca e apreensão, a fim de 

que sejam apreendidos documentos, papéis, manuscritos, agendas, 

documentos bancários, recibos, comprovantes de pagamentos, mídias 

eletrônicas (smartphones, computadores, tablets, HDs, pendrives, etc.) objetos, 

registros de câmeras e de sistemas eletrônicos, valores em espécie, veículos ou 

outros elementos relacionados aos crimes objeto de apuração nestes autos, nos 

seguintes endereços:    

 

Endereço Investigado 

Câmara dos Deputados, Anexo IV, 
Gabinete 534, Praça dos Três Poderes, 
Brasília/DF 

 
Wilson Santiago 

Rua Padre José Trigueiro, 78, apto 601, Wilson Santiago 



Cabo Branco, João Pessoa/PB 

SQS 211, Bloco I Ap. 202 Asa Sul - 
Brasília/DF 

Wilson Santiago 

Av. Pres. Epitácio Pessoa, 3869 - 
Miramar, João Pessoa/PB 

Wilson Santiago (sede do PTB em 
João Pessoa/PB) 

Rua Major José Fernandes, Centro, 
Uiraúna/PB31  

João Bosco Fernandes (sede da 
Prefeitura de Uiraúna/PB) 

Rua Silvestre Claudino, s/n, Centro, 
Uiraúna/PB 

João Bosco Fernandes (residência 
em Uiraúna/PB) 

João Pessoa/PB João Bosco Nonato Fernandes 

Rua Professor Álvaro de Carvalho, 111, 
Apto 2803, Tambauzinho, João 
Pessoa/PB 

 
Evani Ramalho 

Av. Antônio Lira, 536, apt. 706, 
Tambaú, João Pessoa/PB32. 

Evani Ramalho 

Câmara dos Deputados, Anexo IV, 
Gabinete 514, Praça dos Três Poderes, 
Brasília/DF33 

 
Israel Nunes de Lima 

Rua Cassimiro de Abreu, 250, apto 501, 
Brisamar, João Pessoa/PB 

Israel Nunes de Lima 

Rua Projetada, s/n, Uiraúna/PB Severino Neto 

Rua Administrador José Silva Perruci, 
110, apto 303, Bloco A, Cidade 
Universitária, João Pessoa/PB 

 
Luiz Carlos de Almeida 

BR 020, Condomínio Morada dos 
Nobres, QD 13 Casa 04, Sobradinho – 
Brasília/DF 

 
Zoir Neves S. Júnior 

Rua Francisco Belo Sobrinho, 32, 
Bairro Nelson Maciel, São João do Rio 
do Peixe/PB 

 
Cledson Dantas Nobrega 

 
Pugna-se, desse já, que seja autorizado o acesso telemático não 

apenas ao conteúdo dos aparelhos digitais eventualmente apreendidos, como 

também aos serviços digitais utilizados pelos investigados através desses 

aparelhos, localizados e armazenados na internet (computação em nuvem).  

 
 

8.4. Pedidos Complementares  
 

Solicita-se, ainda, que uma vez cumpridas as medidas pelas quais ora 

                                                           
31 A busca deverá restringir-se ao gabinete do Prefeito Bosco e às dependências da Prefeitura em que se 
possam encontrar itens relacionados à execução do Contrato nº 00035/2018 – CPL.  
32 Imóvel de Antônio Aldenor de Holanda, namorado de Evani Ramalho, onde esta eventualmente 
pernoita, devendo a busca restringir-se aos itens e objetos pessoais da investigada. 
33 Embora realizada no gabinete do Deputado Federal Wellington Roberto, a busca deverá restringir-se à 
estação de trabalho e aos objetos de Israel Nunes de Lima. 



se representa, seja autorizado o levantamento do sigilo desta Cautelar e do 

acervo probatório aqui produzido, possibilitando-se, dessa forma, o amplo 

acesso dos defensores constituídos pelos investigados a este Inquérito, bem 

como o controle social dos atos aqui produzidos pela publicidade inerente aos 

atos do Poder Público. 

Por fim, solicita-se o apensamento desta medida cautelar aos autos do 

Inquérito 0004800/DF – STF. 

 
 
Nestes termos, pede-se deferimento. 
 
 

 
João Pessoa/PB, 02 de dezembro de 2019. 
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