
 

 

 ― ANEXO  12 ― 

 

DOS PAGAMENTOS A ROBINHO 

 

Descrição dos fatos delitivos (Declaração do colaborador): 

 

QUE, no dia 08 de Outubro de 2018, por volta de 10:30h da manhã, cheguei ao 

Shopping AMERICAS SHOPPING, localizado na Av. das Américas, 15.500, 

Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro, onde havia um encontro marcado 

com o Sr ROBINHO, segundo ordem recebida de DANIEL GOMES na noite do 

dia anterior, por mensagem no aplicativo WICKR. QUE chegando ao shopping, 

estacionei meu carro Honda HRV vermelho no estacionamento e dirigi-me às 

pressas para a praça de alimentação, local indicado pelo próprio ROBINHO a 

DANIEL GOMES. QUE chegando à praça de alimentação, avistei um homem 

sentado sozinho, aproximei-me e informei ser MICHELLE, secretaria do 

DANIEL GOMES. foi quando percebi que já conhecia o Sr. Robinho, pois o 

mesmo já havia estado algumas vezes no escritório da ONTARGET localizado 

na Av. Luis Carlos Prestes, 410, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, em reunião com 

Daniel Gomes.QUE ROBINHO então me convidou a sentar e informou que 

estaria atrasado para outro compromisso, mas que precisava muito falar com 

DANIEL GOMES. QUE então nos dirigimos até o estacionamento, entramos no 

meu carro, onde estava meu computador, e eu pude então conectar o sistema de 

comunicação chamado Lifesize, tendo ROBINHO utilizado fones de ouvido que 

impossibilitava que eu ouvisse o que DANIEL GOMES dizia a ele. QUE a 

conversa durou cerca de 10 minutos, e eu pude ouvir que ROBINHO explicava a 

DANIEL que precisava de ajuda para campanha eleitoral do atual Governador 

WILSON WITZEL, pois eu fiquei sentada ao lado aguardando o termino da 

conversa. QUE ao final da conversa nos despedimos e ele disse que aguardaria 

novo contato de DANIEL GOMES, e então saiu do meu carro e eu me dirigi a 

saída do shopping. 

 

 

 

 



 

 

Do Segundo Encontro 

Valor R$ 50.000,00 

 

QUE no dia 16 de outubro de 2018, o encontro foi marcado no MC DONALDS 

do SHOPPING VIA PARQUE, na Av. Ayrton Sena, 3000, na Barra da Tijuca, 

RJ, as 13:30h da manhã. QUE neste mesmo dia sai da minha casa em Duque de 

Caxias, com destino a casa de DAVID GOMES, na Barra da Tijuca, onde 

deveria pegar o valor de R$ 50.000,00 para ser entregue ao ROBINHO, no 

escritório que somente eu tinha acesso, já que após o fechamento da 

ONTARGET DANIEL passou a utilizar essas dependências da casa do pai para 

guardar documentos relativos à empresa. QUE chegando ao Shopping estacionei 

o carro e caminhei em direção à loja do MC DONALDS localizada no primeiro 

piso do Shopping, local marcado para encontrar o ROBINHO. QUE chegamos 

praticamente juntos ao local e nos sentamos nos fundos da loja, ocasião na qual 

entreguei o envelope contendo o valor e novamente ROBINHO me pediu para 

falar com DANIEL. QUE desta vez eu havia levado o computador comigo, 

conectei o sistema de comunicação Lifesize, com o uso de fone de ouvidos e os 

dois conversaram brevemente, ocasião na qual ouvi ROBINHO pedir a 

DANNIEL uma ajudar maior para a campanha de WILSON WITZEL (ou seja, 

mais dinheiro), que ele seria muito grato, pois estava na reta final da campanha e 

precisando muito de recursos. QUE o valor de R$ 50.000,00 foi entregue em 

espécie. QUE ao final da conversa nos despedimos, ele foi embora e desconectei 

o notebook, saindo do shopping voltando para minha casa em Duque de Caxias. 

 

Do Terceiro Encontro 

Valor de R$ 50.000,00 

 

QUE no dia 19 de Outubro de 2018 o encontro também ocorreu na loja do MC 

DONALDS, no SHOPPING VIA PARQUE, na Av. Ayrton Sena, 3000, na Barra 

da Tijuca – RJ. As 10:00h da manhã. QUE neste mesmo dia, sai da minha casa 

em Duque de Caxias, com destino a casa de David Gomes, na Barra da Tijuca, 

onde peguei o valor de R$ 50.000,00 para ser entregue ao ROBINHO. QUE 

chegando no MC DONALDS fui imediatamente conectando o sistema de 



conferencia através do sistema Lifesize em meu computador, e logo em seguida 

ROBINHO chegou e a reunião entre eles teve inicio. QUE ouvi que ROBINHO 

explicava a necessidade de conseguir novos recursos para a campanha de 

WILSON WITZEL, uma vez que haveria segundo turno e ele estava em busca de 

empresários que pudessem colaborar. QUE ao final da conferencia nos 

despedimos e ele foi embora levando consigo o valor de R$ 50.000,00 em 

espécie, entregues por mim. 

 

Do Quarto Encontro 

Valor de R$ 15.000,00 

 

QUE no dia 26 de Outubro de 2018, houve o ultimo encontro. Tenho duvidas 

quanto ao local do encontro, mas acredito ter sido no estacionamento do 

SHOPPING VIA PARQUE. QUE não houve a conexão via Lifesize entre 

ROBINHO E DANIEL. QUE o encontro foi bem rápido, onde entreguei o 

envelope contendo R$ 15.000,00 e ROBINHO seguiu as pressas para outro 

compromisso. QUE o total entregue a ROBINHO foi R$ 115.000,00 (cento e 

quinze mil reais). 

 

Duração dos fatos e locais de ocorrência: outubro 2018 

 

Identificação de todas as pessoas físicas e jurídicas envolvidas 

 

1. Robson dos Santos França; 

2. Daniel Gomes da Silva; 

 

Elementos de corroboração: 

 


