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47. DOS FATOS RELACIONADOS A CONTRATAÇÃO DE 

FUNCIONÁRIOS FANTASMAS 

Item: 
 

47 

 

Descrição do Anexo: 
 

DESVIO DE DINHEIRO POR INTERMÉDIO DA CONTRATAÇÃO DE 

FUNCIONÁRIOS FANTASMAS DA ALMT 

 

Síntese fática: 
 

O PROPONENTE tem conhecimento, bem como foi beneficiado juntamente com 

o então Deputado Humberto Bosaipo por esquema de funcionários fantasmas 

implantados na folha de pagamento por Haroldo Campos (Atual Deputado Federal 

em Roraima), entre 1999 e 2002, que era também beneficiado no esquema. 
 

Período: 1999/2002 
 

Envolvidos: 

José Geraldo Riva 

Humberto Bosaipo 

Haroldo Campos 
 

Testemunhas: 

Sônia Ribeiro Munhoz 

Xavier 
 

Documentos apresentados do item 47: 
 

  Em relação aos fatos tratados no presente item, não sabe indicar 

provas, contudo, o Proponente se compromete a colaborar no que for necessário 

para elucidação dos fatos. 

 

Gravação e Transcrição do item 47: 
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  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 47 da Planilha.mp4 

Transcrição Editável 

Transcrição - Editavel\Editavel - Item 47 da Planilha.docx 

Transcrição PDF 

Transcrição - PDF\PDF - Item 47 da Planilha.pdf 

 

Considerações adicionais do Proponente ao item 47: 
 

(i) O Proponente pode afirmar que o Sr. Haroldo Campos, atual 

Deputado Federal por Roraima, liderou com o conhecimento do Deputado 

Humberto Bosaipo do qual era muito próximo e, também, do Proponente um 

esquema de implantação na folha de funcionários fantasmas, que sequer existiam, 

e eram alocados na folha, apenas, no momento do pagamento do salário, sendo, 

em seguida, retirado, razão pela qual seria muito difícil identificá-los, pode 

afirmar, ainda, que um servidor de nome Xavier, em que pese atuasse junto com 

Haroldo Campos, não tenha se beneficiado. 

 

(ii) Por outro lado, o Proponente pode afirmar que esses valores eram 

divididos entre o Sr. Haroldo Campos, o Proponente e o Deputado Bosaipo, 

podendo, ainda, dizer que o início da atividade de Haroldo Campos como 

empresário do setor de Educação Superior, ocorreu com esses recursos desviados. 

 

(iii) Na ocasião da implantação da Faculdade em Boa Vista Roraima 

(acredita que denominada Universidade Catedral), o Proponente foi convidado a 

ser sócio, tendo negado a participação, porém ouviu rumores de que o Deputado 

file:///D:/DELACAO%20RIVA/videos/Item%2047%20da%20Planilha.mp4
file:///D:/DELACAO%20RIVA/Transcrição%20-%20Editavel/Editavel%20-%20Item%2047%20da%20Planilha.docx
file:///D:/DELACAO%20RIVA/Transcrição%20-%20PDF/PDF%20-%20Item%2047%20da%20Planilha.pdf
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Humberto Bosaipo participava com o Sr. Haroldo Campos, que expandiu-se para 

outras localidades, inclusive, Mato Grosso. 
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TRANSCRIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO ITEM 47 

 

 

  Compreende neste tópico a transcrição “ipsis litteris” do 

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

Colaboração Premiada. 

 

 

 

  


