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18. DO DESVIO PARA PAGAMENTO DE FACTORINGS 

 

Item: 
 

18 

 

Descrição do Anexo: 
 
DESVIO de RECURSO PÚBLICO para pagar as factorings. 

 

Síntese fática: 
 

166 empréstimos consignados em nome de servidores (reais ou fictícios) junto ao 

banco ABN AMRO REAL S/A que posteriormente liquidados com dinheiro 

público proveniente das contas ALMT, cuja quantia fora sacada a título de 

pagamento de contratos simulados de aquisição de bens ou tomada de serviços 

celebrados entre a ALMT e empresas fictícias, no valor de R$ 2.902.470,00 

 

Período: Fev/2001 a Dez/2001 

 

Envolvidos: 

 

José Geraldo Riva 

Humberto Melo 

Luiz Eeugênio de Godoy (falecido) 

Nivaldo de Araújo (falecido) 

Geraldo Lauro 

Paulo da Costa Moura 

Agenor Jácomo Clivate 

Juracy Brito 

Djan da Luz Clivati 

José Quirino Pereira 

Joel Quirino Pereira 

Haroldo de Campos 

Guilherme da Costa Garcia 

Luiz Dondo Gonçalves 
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Documentos apresentados do item 18: 
 

  Em relação aos fatos tratados no item 18, indica como prova as 

seguintes testemunhas: 

 

1. XAVIER (funcionário ligado a Haroldo Campos) 

 

2. Sônia Ribeiro Munhoz (funcionária da ALMT). 

 

Gravação e Transcrição do item 18: 
 

  Insta consignar que a presente proposta está acompanhada de registro 

em áudio e vídeo, assim como a degravação “ispis litteris” do conteúdo dos 

registros citados, em dois formatos “Editável” e em “PDF”. 

 

  Os arquivos retromencionados acompanham esta Proposta de 

Colaboração Premiada em mídia digital (Pen Drive). 

 

  Para verificar o conteúdo dos arquivos mencionados, basta clicar nos 

links a seguir: 

 
Vídeo 

videos\Item 18 da Planilha.mp4 

Transcrição Editável 

Transcrição - Editavel\Editavel - Item 18 da Planilha.docx 

Transcrição PDF 

Transcrição - PDF\PDF - Item 18 da Planilha.pdf 

 

Considerações adicionais do Proponente ao item 18: 
 

(i) O Proponente informa que diante das dificuldades cada vez 

maiores de obtenção de crédito, em função da inadimplência junto às Factorings, 

esta foi uma forma que a Mesa Diretora encontrou de levantar recursos a juros 

acessíveis para reduzir as dívidas de juros mais elevados, uma vez que os juros do 

Banco eram infinitamente inferior ao das factorings. 

file:///D:/DELACAO%20RIVA/videos/Item%2018%20da%20Planilha.mp4
file:///D:/DELACAO%20RIVA/Transcrição%20-%20Editavel/Editavel%20-%20Item%2018%20da%20Planilha.docx
file:///D:/DELACAO%20RIVA/Transcrição%20-%20PDF/PDF%20-%20Item%2018%20da%20Planilha.pdf


 

 
 

212 

(ii) É importante ressaltar que num primeiro momento esse era o 

objetivo principal, porém num dado momento são realizados empréstimos para 

fins eleitorais e, também, pessoais, inclusive, destacando aqui, que o Sr. Haroldo 

Campos foi um dos beneficiados. 

 

(iii) A maioria dos servidores utilizados sequer constavam da folha de 

pagamento. Eram colocados apenas para esse fim. Outros eram de fato servidores, 

porém, apenas, endossavam os cheques ou sacavam e entregavam ora para o Sr. 

Bosaipo, ora para Sr. Haroldo, ora para o Proponente, mas é preciso deixar muito 

claro que os servidores não obtinham vantagem alguma. 
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TRANSCRIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO ITEM 18 

 

 

  Compreende neste tópico a transcrição “ipsis litteris” do 

registro em áudio e vídeo (Pen Drive) que acompanha esta Proposta de 

Colaboração Premiada. 

 

 

 

  


