
Os casOs e as próximas etapas

Processo Quem responde Situação Próximos passos

Criminal 
(Homicídio)

São réus por homicídio e tentativa de homicídio 
os donos da Kiss, Elissandro Spohr (Kiko) e Mauro 
Hoffmann, o vocalista da Banda Gurizada Fandan-
gueira, Marcelo de Jesus dos Santos, e o produtor 
de palco, Luciano Bonilha Leão

Está na primeira fase do processo, que é ouvir as vítimas do 
incêndio. Já foram ouvidas 92 pessoas

Sessões serão retomadas em abril, nos dias 1º, 3, 4, 8 e 16, serão ouvidos 22 
sobreviventes em Santa Maria. Outros dois depoimentos ocorrem em outras 
cidades. Depois de concluída esta fase, terá início a próxima etapa, que será 
de depoimentos de testemunhas (que assumem o compromisso de dizer a ver-
dade, sob pena de serem processadas) apontadas pela acusação, assistência 
de acusação e defesas. Depois, peritos e, por último, réus. Não se confirmou 
a previsão inicial do juiz Ulysses Fonseca Louzada, da 1ª Vara Criminal, que 
preside o processo. Ele acreditava que a fase de instrução fosse concluída até 
o final do ano passado. Não há nova previsão

Criminal 
(fraude 
processual)*

Bombeiro Gerson da Rosa Pereira Foi realizada uma audiência onde foram ouvidas quatro testemu-
nhas de defesa

Falta ouvir uma testemunha de defesa, que também está na lista da acusação. 
A audiência ainda não foi marcada. Até a sentença do juiz, o acusado pode 
fazer acordo com a Justiça ou não. Se fizer, o processo pode ser suspenso, 
sem nenhum registro de que foi processado

Criminal 
(falso 
testemunho)

Elton Cristiano Uroda e Volmir Astor Panzer Foi realizada uma audiência. Das quatro testemunhas previstas 
para serem ouvidas, apenas uma compareceu

Ainda não foi marcada nova audiência. Até o momento da sentença, os réus 
podem fazer acordo com a Justiça

Justiça 
Militar

Os bombeiros Marcos Vinícius Lopes Bastide, 
Gilson Martins Dias, Vagner Guimarães Coelho, 
Renan Severo Berleze, Sérgio Roberto Oliveira de 
Andrades (inobservância da lei, regulamento ou 
instrução), Moisés Fuchs (prevaricação e inserir 
declaração falsa com fim de alterar a verdade em 
documento público), Alex da Rocha Camillo e Da-
niel da Silva Adriano (inserir declaração falsa com 
fim de alterar a verdade em documento público)

Foram realizadas cinco audiências onde foram ouvidas 18 do 
total de 19 testemunhas – 17 em Santa Maria e uma em Porto 
Alegre

A última testemunha de acusação será ouvida amanhã. Depois, será aberto o 
prazo para que as defesas indiquem as suas testemunhas. O MP pode solicitar 
de novo. Não há número específico de testemunhas. Após, virá a fase de re-
querimentos de informações, as alegações escritas do MP e das defesas. Por 
fim, serão ouvidos os réus. Haverá alegações orais e o julgamento em plenário 
que é composto por cinco votos – da juíza e dos oficiais da Brigada Militar que 
integram o Conselho Especial de Justiça que acompanha o processo

Cível 
(improbidade 
administra-
tiva)

Bombeiros Alex da Rocha Camillo, Daniel da Silva 
Adriano, Moisés Fuchs e Altair de Freitas Cunha

Processo está na fase inicial. A Justiça intimou o Estado, que 
pode ser ou não parte no processo. O Estado ainda não se 
manifestou. Se for, processo deve ir para a Vara Especializada 
na Fazenda Pública. A Justiça notificou os réus da existência do 
processo (primeiro ato processual)

O processo corre independente da manifestação do Estado. Com isso, o juiz 
deve marcar audiência onde serão ouvidas testemunhas de acusação e de 
defesa, pode ter ainda pedido de perícias, depois, haverá manifestações finais 
e a sentença do juiz que pode ser absolvendo ou condenando, em caso de 
condenação pode ser em parte

Polícia Civil Ainda não estão definidos quantos e quais 
indiciados

Inquérito que investigou possíveis fraudes na elaboração de 
documentos da Kiss tem 2.950 páginas, ouviu mais de 130 
pessoas. Está em fase final do relatório. Inquérito sobre possível 
crime ambiental pela Kiss tem 400 páginas, ouviu cerca de 60 
pessoas e também está em fase final de relatório

Finalizar as responsabilizações e enviar ao Ministério Público. MP aguarda 
resultados das investigações para avaliar se reabre ou não processo por 
improbidade administrativa por parte de agentes públicos municipais

*O bombeiro Renan Severo Berleze teve o processo por fraude processual suspenso por dois anos porque aceitou acordo com a Justiça

Confira como estão os processos judiciais e inquéritos policiais sobre a Kiss e quais são os próximos passos:


