
― ANEXO 54 ―  

 

DOS PAGAMENTOS À ROBSON DOS SANTOS FRANÇA PARA A 

CAMPANHA DO ENTÃO CANDIDATO AO GOVERNO DO RIO DE 

JANEIRO WILSON JOSÉ WITZEL 

 

Descrição dos fatos delitivos (Declaração do colaborador): 

 

“Eu conheci ROBSON DOS SANTOS FRANÇA (ROBINHO) na 

época em que era assessor do então Deputado Federal AROLDE DE OLIVEIRA, 

atualmente Senador da República, na Secretário Municipal de Transportes do Rio 

de Janeiro e ROBSON. Me recordo que naquele ano, ROBSON me ajudou a 

receber de maneira mais célere créditos junto àquela Secretaria.  

 

A partir de então estabeleci uma relação de confiança com ROBSON 

e, desde a sua primeira candidatura a Deputado Estadual do Rio de Janeiro, tratei 

com ele em diversos períodos eleitorais sobre ajuda financeira. Assim aconteceu 

à época em que ele trabalhou nas campanhas do AROLDE DE OLIVEIRA à 

Deputado Federal e, ainda, quando ele trabalhou na campanha do ANTÔNIO 

PEDRO DE SIQUEIRA INDIO DA COSTA à Prefeitura do Rio de Janeiro no ano 

de 2016, logo após assessorá-lo na Secretaria Municipal de Urbanismo, 

Infraestrutura e Habitação da Prefeitura no governo de MARCELO CRIVELLA. 

  

Importante notar que ROBSON FRANÇA sempre foi o braço direito 

do atual Senador da República AROLDE DE OLIVEIRA e, em virtude dessa 

ligação, além de auxiliá-lo nas diversas campanhas, trabalhou na candidatura de 

outras pessoas ligadas ao atual Senador e ocupou diferentes cargos na 

administração pública por indicação de AROLDE. 

 

ROBSON e eu mantínhamos uma boa e confiável relação desde o 

nosso primeiro contato, motivo pelo qual eu sempre o ajudei nas campanhas, 



apostando nas vitórias dos candidatos que ele apoiava e visando facilidades na 

obtenção de eventuais contratos com o poder público no futuro.  

 

Vale dizer que em todas as oportunidades que ROBSON concorreu 

a pleitos eleitorais, teve como principal apoiador e cabo eleitoral o Senador 

AROLDE, que, gravava sempre os guias eleitorais e por diversas vezes 

comparecia aos comícios para prestigiar e avalizar ROBSON como seu candidato. 

Ou seja, ROBSON é pessoa de extrema confiança do Senador AROLDE e sempre 

o acompanhou na sua vida pública, tanto que, atualmente, ocupa do cargo de 

‘Assistente Parlamentar Júnior’ no escritório de apoio do Senador, conforme 

homepage do Senado Federal (link: 

https://www6g.senado.leg.br/transparencia/sen/751/pessoal/?local=escritorio&ano=

2019&vinculo=COMISSIONADO): 

 

 

 

Em outubro de 2018, fui procurado por ROBSON FRANÇA, à época 

como assessor do então Deputado Federal AROLDE DE OLIVEIRA, logo após a 

divulgação do resultado do 1º turno das eleições para o Governo do Estado do 

Rio de Janeiro, conforme mensagens de ‘WhatsApp’ em anexo (‘_chat’), quando 

o candidato do Partido Social Critão (PSC) WILSON JOSÉ WITZEL 

https://www6g.senado.leg.br/transparencia/sen/751/pessoal/?local=escritorio&ano=2019&vinculo=COMISSIONADO
https://www6g.senado.leg.br/transparencia/sen/751/pessoal/?local=escritorio&ano=2019&vinculo=COMISSIONADO


surpreendentemente obteve o dobro dos votos do ex-prefeito EDUARDO PAES e 

iria disputar o 2º turno. Como eu estava fora do Brasil, marcamos via WhatsApp 

um encontro dele com minha secretaria MICHELLE LOUZADA, que levou o seu 

computador para falarmos via sistema de conference call (Lifesize) que a CVB 

utilizava, sendo então explicado por ele o que precisava e o que podia se 

comprometer comigo para o futuro no Governo Estadual. 

 

ROBSON me disse que estava trabalhando na campanha de 

WILSON WITZEL, pois o então Deputado AROLDE DE OLIVEIRA, da bancada 

evangélica, o estava apoiando e havia também de forma surpreendente sido eleito 

Senador da República. 

 

 ROBSON me enviou pelo aplicativo ‘WhatsApp’ (mensagens 

anexas) diversas fotos com o candidato WITZEL e com AROLDE, informações 

sobre o apoio ao candidato ao Governo do Estado, bem como me solicitou ajuda 

financeira para campanha, afirmando que WITZEL tinha crescido muito nas 

pesquisas e que, se ele ganhasse a eleição, a ajuda financeira me abriria portas 

junto ao governo do estado. Me disse também que em conversas com membros da 

equipe pessoal do WITZEL, que tinha poucas pessoas apoiando até então, e que 

na minha área de atuação (Saúde), teria bastante espaço para trabalhar, desde 

que ajudasse financeiramente nesse momento. 

 

Eu resolvi atender o pedido e durante a campanha do 2º turno 

paguei a ROBSON o valor total de R$ 115 mil reais em espécie (doação não 

oficial), divididas em 3 parcelas, todas pagas pela minha secretária MICHELLE 

LOUZADA, destinados a campanha de WITZEL. A primeira parcela de R$ 50 mil 

reais foi paga no dia 16 de outubro de 2019, conforme o ‘printscreen’ da conversa 

com ROBSON no aplicativo WhatsApp: 

 



 

A segunda parcela de R$ 50 mil reais foi paga no dia 19 de outubro 

de 2019, conforme a imagem da conversa com o ROBSON no aplicativo 

‘WhatsApp’: 

 

     

 

 Por fim, uma parcela de R$ 15 mil reais foi paga no dia 26 de 

outubro de 2019, como mostra a imagem da conversa com o ROBSON no 

aplicativo ‘WhatsApp’: 

 

                                              



Importante explicar que quando ROBSON me solicitava mais 

recursos se referia a dinheiro como ‘pessoas’. Ou seja, nas mensagens trocadas 

nos dias 24 e 25 de outubro de 2018, onde se lê ele me pedindo ‘30 pessoas’ e ‘15 

pessoas’, em verdade, deve-se entender que estava solicitando mais recursos no 

importe de R$ 30 mil reais e R$ 15 mil reais. 

 

             

Me lembro ainda que, nesse período, ROBSON me enviou uma série 

de notícias sobre a campanha, pesquisas de Ibope e informações sobre a disputa 

que apontavam WITZEL como favorito, a fim de me convencer a fazer os 

pagamentos e garantir um futuro promissor na nova gestão do estado do Rio de 

Janeiro, com o apoio do Senador eleito AROLDE  DE OLIVEIRA, bem como a 

seu eventual mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, tendo em vista que 

é à época era o 1º suplente e possuía grandes chances de assumir o mandato na 

atual legislatura municipal (fato que ainda existe a possibilidade).” 

 

Duração dos fatos e locais de ocorrência: 2018 

 

Identificação de todas as pessoas físicas e jurídicas envolvidas: 

1. ROBSON DOS SANTOS FRANÇA (21 98189-7073); 

2. AROLDE DE OLIVEIRA 

3. WILSON JOSÉ WITZEL; 

4. MICHELLE LOUZADA. 



 

Elementos de corroboração 

 

1. Troca de mensagens pelo aplicativo WhatsApp com Robson 

dos Santos França; 

2. Anexo de colaboração da minha secretária Michelle Louzada. 

3. Imagens dos locais dito no WhatsApp  

4. Triangulação dos telefones Michele Louzada e Robson 

França nas reuniões retratadas acima. 

 

 


