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Excelentíssimo Senhor Ministro Celso de Mello,

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA,  no  uso  de  suas  atribuições

constitucionais, com fundamento no art. 129, inciso I da Constituição, apresenta denúncia

contra 

1)  RAIMUNDO SABINO CASTELO BRANCO MAUÉS,  brasileiro,  casado, Deputado

Federal,  inscrito no CPF sob o nº  229.494.612-04,  nascido em  31/08/1964,

natural de manaus/AM, que poderá ser notificado no Gabinete nº 474, Anexo

III, Câmara dos Deputados, Praça dos Três Poderes, Brasília/DF; e

2) JAIR CAMPOS DE ALMEIDA, brasileiro, filho de Otávio Santana de Almeida e

Valdeniza  Campos  de  Almeida,  nascido em  08/06/1974,  natural  de

Manaus/AM, RG 1169794-6 SSP/AM, CPF 336.735.192-04, residente na Rua

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
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40, casa 816, Bairro Japiim I, CEP 69078-000 – Manaus/AM, telefone (92)

81751884;

pelos fatos e fundamentos que passa a expor.

I

O denunciado RAIMUNDO SABINO CASTELO BRANCO MAUÉS, desde o seu primeiro

mandato de Deputado Federal1, valendo-se do cargo de parlamentar, desviou, em proveito

alheio, verba de gabinete destinada à contratação de pessoal,  mediante nomeação de JAIR

CAMPOS DE ALMEIDA na função de Secretário Parlamentar,  sendo que este denunciado, de

fato, desenvolveu atividade particular, sem vinculação ao mandato parlamentar,  mas foi

remunerado pela Câmara dos Deputados.

JAIR CAMPOS DE ALMEIDA era  cinegrafista  do DEPUTADO SABINO CASTELO

BRANCO, pois este é produtor de programa de TV (Programa Voz da Esperança) da Multitv

Brasil Produções Vídeos Ltda.2

Os fatos foram descobertos a partir de uma reclamação trabalhista do assistente

de palco Robson Frazão contra o DEPUTADO FEDERAL RAIMUNDO SABINO CASTELO BRANCO,

postulando  o  reconhecimento  de  seu  vínculo  empregatício  e  o  pagamento  das  verbas

trabalhistas e rescisórias no período em que laborou para o parlamentar.

A referida reclamação trabalhista foi julgada procedente, conforme se extrai da

sentença de fls. 192/198, reconhecendo-se o vínculo empregatício com o Deputado Federal

Sabino Castelo Branco.

Na instrução da ação trabalhista, a fim de comprovar seu vínculo empregatício,

o reclamante  Robson Frazão arrolou  como testemunha  o  cinegrafista  JAIR CAMPOS DE

ALMEIDA, o qual afirmou que: “(...) apenas nos dois últimos tempos recebia seus salários

das mãos do deputado Sabino, que anteriormente recebia seus salários mediante Câmara

de Vereadores3 e  Câmara  dos  Deputados,  Estadual  e  Federal,  que  junta  no  presente

1 O primeiro mandato do denunciado como Deputado Federal teve início em 2007.
2 Vide documentação de fls. 173/179 sobre o vínculo do parlamentar com o programa televisivo.
3 Segundo informações do próprio Jair Campos de Almeida, este foi nomeado pelo Deputado Sabino na
Câmara de Vereadores no período de 2001 a 2006, época em que o parlamentar era Vereador. Contudo, nos
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momento  demonstrativo  de  pagamento  advindo  da  Câmara  dos  Deputados  de

novembro/2008, que o Reclamante ingressou para prestar serviços ao deputado junto ao

depoente, no ano de 2002, que também foi dispensado com o Autor, em 18/03/2011”4

Diante das afirmações do denunciado  JAIR CAMPOS DE ALMEIDA nos autos da

reclamação trabalhista, foi requisitada a instauração de inquérito para apuração do crime de

peculato praticado pelo Deputado Sabino Castelo Branco.

Na instrução do inquérito que instrui a presente denúncia, o denunciado JAIR

CAMPOS DE ALMEIDa confirmou  sua remuneração como cinegrafista tanto pela Câmara de

Vereadores de Manaus (2001 a 2006), quanto pela Câmara dos Deputados (2007 a 2010),

conforme se verifica do seguinte trecho de seu depoimento:

“ (…) trabalhou para SABINO como cinegrafista, de agosto de 2001 a abril

de 2011, aproximadamente, (…) QUE enquanto trabalhava para o Deputado

SABINO, o depoente acompanhava o Deputado em suas viagens dentro do

Estado do Amazonas e na cidade de Manaus, QUE também acompanhava e

editava o programa do Deputado SABINO na televisão, (…) prestava serviços

para o DEPUTADO SABINO, tanto na qualidade de parlamentar, como na de

apresentador  de  programa  televisivo  (…)  QUE  quando  o  DEPUTADO

SABINO foi eleito Vereador, o depoente foi lotado no seu gabinete, em 2001,

por volta do mês de agosto, QUE recebia seu salário pela Câmara Municipal,

(…)  QUE  nunca  ia  à  Câmara  quando  estava  lotado  no  Gabinete  do

DEPUTADO  SABINO,  pois  suas  funções  se  restringiam  às  filmagens  e

acompanhamento  dos  programas  do  DEPUTADO  SABINO e  também

auxílio prestado a ele em viagens, também como cinegrafista (…) QUE era

lotado na Câmara de Vereadores, mas não trabalhava lá, fazendo apenas os

programas de TV do DEPUTADO SABINO, (…)  DEPUTADO SABINO foi

eleito Deputado Federal, em 2006, quando o depoente passou a ser lotado na

Câmara Federal, auxiliando o DEPUTADO SABINO na representação aqui

em  Manaus  como  cinegrafista,  QUE  nunca  foi  a Brasília,  mas  sua

remuneração era feita pela Câmara Federal, QUE nunca fez qualquer tipo de

filmagens  nas  Câmaras  Municipais  ou  Federal,  sempre  trabalhou

autos não há provas documentais em relação à nomeação, exoneração e remuneração de Jair Campos na
Câmara de Vereadores, razão pela qual este parquet não denunciou este fato.
4 Fl. 06v.
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unicamente para o programa de televisão do DEPUTADO SABINO, (…) no

ano de 2001 a 2006 recebeu pela Câmara Municipal e de 2006 a 2010 recebeu

pela  Câmara  Federal,  (…)  recebeu  pela  Câmara  Municipal,  de  inicio  R$

800,00, QUE, depois recebia R$ 1.450,00 pela Câmara Federal (…)5 - grifo

nosso

JAIR CAMPOS foi nomeado como Secretário Parlamentar (SP-28) no Gabinete

do  Deputado SABINO CASTELO BRANCO em  14/02/2007,  conforme  Portaria  CD-CC-SP

08810/2007 (fls. 26) e recebeu a remuneração inicial de R$ 8.641,206 (oito mil e seiscentos

e  quarenta  e  um  reais  e  vinte  centavos),  valor  bem  superior  ao  declarado  em  seu

depoimento às fls. 248/249, de R$ 1.450,00 (hum mil e quatrocentos e cinquenta reais).

A atividade de cinegrafista não é prevista no art. 8º do Ato da Mesa nº 72/1997

que dispõe sobre as funções do cargo de Secretário Parlamentar:  “(...)  Os cargos de que

trata este Ato serão exercidos em 25 (vinte e cinco) níveis  diferentes de remuneração,

complexidade e responsabilidade e terão as seguintes  atribuições  básicas: redação de

correspondência,  discurso  e  pareceres  do  Parlamentar;  atendimento  às  pessoas

encaminhadas  ao  gabinete;  execução  de  serviços  de  secretaria  e  datilográficos;

pesquisas; acompanhamento interno e externo de assuntos de interesse do Parlamentar;

condução  de  veículo  de  propriedade  do  Parlamentar;  recebimento  e  entrega  de

correspondência; outras atividades afins inerentes ao respectivo gabinete.”7 

A norma  que  disciplina o  cargo  de  Secretário  Parlamentar  estabelece as

atividades  inerentes  ao cargo, classificadas  em 25 (vinte  cinco)  níveis  de remuneração

compatíveis com a complexidade do serviço.

No caso do denunciado JAIR CAMPOS, segundo consta dos autos (fls.134), foi-

lhe conferido,  inicialmente,  o nível  mais  alto  de  remuneração  de  um  Secretário

Parlamentar, situação que, segundo o Ato da Mesa nº 72/97 deveria se compatibilizar com

atividades mais complexas, como redigir ofícios, elaborar minutas de matérias legislativas,

coordenar a equipe de servidores, dentre outras.8

5 Fls. 258/259
6 Vide fls. 134, inicialmente Jair foi nomeado para SP 28, recebendo gratificação por representação de 
gabinete, o que equivale a 100 % da remuneração mais o auxílio alimentação de R$ 601,20.
7 Vide art. 8º do Ato da Mesa nº 72/1997 às fls. 741v.
8 Vide Anexo ao Ato da Mesa nº 72/97, que elenca as atividades exercidas pelas três categorias de Secretário
Parlamentar, a saber: Assessor Parlamentar; Assistente Parlamentar e Auxiliar Parlamentar.
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JAIR CAMPOS também  recebeu, por  seis períodos  (15/02/2007 a 05/03/2007;

07/03/2007 a 10/05/2007; 07/08/2007 a 02/09/2008; 10/10/2008 a 31/10/2008; 01/11/2008

a 10/11/2008 e 11/11/2008 a 02/02/2009)9,  a gratificação de representação de gabinete,

valor referente a cem por cento da remuneração do respectivo nível.10

O quadro abaixo reproduz a informação da Câmara dos  Deputados sobre a

remuneração de JAIR CAMPOS DE ALMEIDA (fl. 134), incluindo o auxílio alimentação:

Período Nível do Cargo de
Secretaria Parlamentar

Valor total da Remuneração

15/02/2007 a 05/03/2007 SP 28 com Gratificação R$ 8.641,20

06/03/2007 a 06/03/2007 SP 28 sem Gratificação R$ 4.621,00

07/03/2007 a 10/05/2007 SP 12 com Gratificação R$ 2.284,22

11/05/2007 a 06/08/2007 SP 05 sem Gratificação R$ 1.021,95

07/08/2007 a 02/09/2008 SP 05 com Gratificação R$ 1.442,70

03/09/2008 a 09/10/2008 SP 28 sem Gratificação R$ 4621,20

10/10/2008 a 31/10/2008 SP 24 com Gratificação R$ 5.049,18

01/11/2008 a 10/11/2008 SP 24 com Gratificação R$ 5.085,98

11/11/2008 a 02/02/2009 SP 25 com Gratificação R$ 5.446,62

03/02/2009 a 02/09/2009 SP 12 sem Gratificação R$ 1.479,51

03/09/2009 a 03/03/2010 SP 27 sem Gratificação R$ 4.178,00

Destaque-se  que  JAIR CAMPOS consta  em  todas  as  listas  de  frequência  do

Gabinete do DEPUTADO SABINO
11, porém nunca compareceu no gabinete do parlamentar em

Brasília, conforme consta de seu depoimento às fls. 248/250.

Segundo se depreende de sua ficha cadastral, o local de lotação do denunciado

Jair Campos era o Gabinete do DEPUTADO SABINO em Brasília, conforme fl. 25.

Os  elementos  probatórios  dos  autos  demonstram  que o DEPUTADO FEDERAL

RAIMUNDO SABINO CASTELO BRANCO nomeou como Secretário Parlamentar o cinegrafista de

seu programa de TV, JAIR CAMPOS DE ALMEIDA, utilizando, para tal fim, recursos públicos

disponibilizados pela Câmara dos Deputados para a remuneração de empregado particular.

9 Vide fls. 134.
10 Art. 8º (…)
Parágrafo  único.  É  facultado  ao  Deputado  atribuir  ao  Secretário  Parlamentar  Gratificação  de
Representação de Gabinete correspondente a cem por cento sobre os níveis constantes do Anexo do Ato da
Mesa nº 62, de 1997, respeitado o limite da dotação de cada gabinete parlamentar. Ato da Mesa nº 72/97.
11 Vide listas de frequência do período de 02/2007 a 10/2011 às fls. 30/133.
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JAIR CAMPOS DE ALMEIDA exerceu atividades particulares ao DEPUTADO SABINO e

não vinculadas ao cargo para o qual foi nomeado, configurando o crime de peculato desvio.

                                                     II

Os denunciados eram capazes à  época  dos  fatos,  tinham consciência  da

ilicitude e deles se exigia conduta diversa, com mais rigor do Deputado Federal, diante da

natureza e relevância do cargo público ocupado.  Devidamente caracterizadas nos autos a

autoria e materialidade do crime.

Assim procedendo,  de  modo  livre  e  consciente,  na  forma  do artigo  29  do

Código Penal:

a) RAIMUNDO SABINO CASTELO BRANCO praticou o crime capitulado no artigo 312

do Código Penal, por 37 (trinta e sete) vezes, na forma do artigo e 69 deste mesmo estatuto

legal;

b)  JAIR CAMPOS DE ALMEIDA praticou o crime capitulado no artigo 312 do Código

Penal, por  por 37 (trinta e sete) vezes.

III

Pelo exposto, requeiro:

(i) a imediata notificação dos denunciados para oferecer resposta, nos termos

do artigo 4º da Lei nº 8.038/90;

(ii) o recebimento da denúncia, com citação dos denunciados para responder

aos termos da ação penal ora proposta;

(iii) a oitiva das testemunhas abaixo arroladas;

(iv) a  condenação do denunciado nas penas estabelecidas no artigo  312 c/c

artigos 29 e 69 do Código Penal;
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(v)  em caso de condenação, a  decretação da perda da função pública para o

condenado detentor de cargo ou emprego público ou mandato eletivo, nos termos do art. 92

do Código Penal;

(vi) a condenação de RAIMUNDO SABINO CASTELO BRANCO e de JAIR CAMPOS DE

ALMEIDA a, solidariamente, reparar o dano causado, mediante a devolução à União (Câmara

dos Deputados) do valor que foi objeto de peculato,  acrescido de  indenização por dano

moral em valor equivalente ao dobro do que foi desviado, tudo acrescido de juros de mora

e de correção monetária, no termos do artigo 387-IV do Código de Processo Penal. 

 Brasília, 18 de dezembro de 2017.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República

ROL DE TESTEMUNHAS

1 – Robson Frazão de Lima (fl. 03)

2-  Miguel de Paiva Marques (fl. 255)

3 – Jucicleide Damascena de Sousa (fl. 133)
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