
 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA COMARCA DE NATAL/RN

Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 110, Anexo à PGJ, Candelária – CEP 59065-555
FONE/FAX: (84)3232-7178

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 7.ª VARA CRIMINAL DA 

COMARCA DE NATAL/RN, POR DEPENDÊNCIA.

Distribuição por dependência

Processos : 0107607-57.2011 e 0118048-97.2011.8.20.0001

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO 

NORTE, por intermédio das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público 

da Comarca de Natal-RN, no uso de suas atribuições legais, embasado nos elementos 

informativos carreados no anexo PIC     nº 006/12  , bem como nos autos dos processos 

nº  0107607-57.2011 e  0118048-97.2011.8.20.0001, e com arrimo nos arts. 126 e 

seguintes, 240 e seguintes, como também nos arts. 311 e 312 todos do Código de 

Processo  Penal,  e  no  Decreto  n.º  3.240/41,  vem  perante  V.  Ex.ª  requerer, 

respectivamente,  BUSCA  E  APREENSÃO  DOMICILIAR  E  PESSOAL  nos  locais 

listados ao final e nas pessoas adiante qualificadas, cumulada com a decretação da 

PRISÃO PREVENTIVA de  ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA (CPF:790.799.464-

00), ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA (CPF:002.179.437-56), ANTONIO CARLOS 

DE  OLIVEIRA  JUNIOR  (CPF:776.389.727-91),  TUFI  SOARES  MERES 

(CPF:116.860.657-87),  GUSTAVO  DE  CARVALHO  MERES  (CPF:073.842.867-19),  , 

cumulada  com  a  decretação  da  PRISÃO  TEMPORÁRIA  de  THIAGO  BARBOSA 

TRINDADE  (CPF:026.192.594-60),  FRANCISCO  DE  ASSIS  ROCHA  VIANA 

(CPF:140.958.403-82),  CARLOS  FERNANDO  PIMENTEL  BACELAR  VIANA  (CPF  nº 

557.081.963-00) e ANTONIO CARLOS SOARES LUNA (CPF:217.803.904-91)  , pelos 

fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.
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PARTE I

1.I  -  O  ESQUEMA  DE  DESVIO  DE  RECURSOS  PÚBLICOS  ATRAVÉS  DAS 

CONTRATAÇÕES DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE  SAÚDE  DO  MUNICÍPIO  DE  NATAL,  SOB  A  ÉGIDE  DO  EX-SECRETÁRIO 

MUNICIPAL  DE  SAÚDE  THIAGO  BARBOSA  TRINDADE  E  DO  PROCURADOR 

MUNICIPAL ALEXANDRE MAGNO .

A situação de caos vivenciada pela saúde pública é ambiente propício para o 

surgimento de soluções heterodoxas, por vezes urdidas com o objetivo primário ou 

secundário de obtenção de vantagens indevidas.

No município de Natal, diante da mesma situação repetida no âmbito de 

outras  esferas  de poder,  a  administração,  sob  a  promessa  de  fazer  diferente  dos 

governos anteriores, anunciou como meta a promoção de saúde pública de qualidade 

aos seus munícipes1, noticiando parcerias com o setor privado.

Para tanto, a Secretaria Municipal de Saúde, com a publicação da Lei nº 

6.108/2010, implantou um novo modelo de gestão consistente na parceria entre o 

poder público e organizações sociais para gerenciamento e execução dos serviços do 

Sistema Único de Saúde.

Nesse contexto, é imperioso explicitar que, no plano teórico-normativo, as 

mencionadas organizações são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos 

e se prestam a exercer atividades de cunho social. Constituem entidades do Terceiro 

Setor, posto que não pertencem à esfera pública (o Estado, que constitui o Primeiro 

Setor), nem tampouco ao setor privado (Segundo Setor), mas atuam paralelamente a 

esses setores, no desempenho de atividades de vários ramos e de relevante valor 

social.

Contudo, o que ocorreu na municipalidade foi um verdadeiro simulacro de 

controle  social  das  atividades  das  organizações  sociais,  que  se  comportam como 

1 Thiago  Trindade,  Secretário  de  Saúde  à  época  dos  fatos:  “Pedimos  àqueles  que  se 
assustaram com o novo modelo,  que tenham paciência. Deem um voto de credibilidade e 
esperem o funcionamento, antes de criticarem. O que queremos é uma saúde de qualidade', 
encerrou”.  Disponível  em:   HYPERLINK  "http://tribunadonorte.com.br/noticia/mp-investiga-
contrato-com-empresa-pernambucana/150653", acesso em 27/04/2012.
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verdadeiras empresas privadas em busca do lucro fácil e sem qualquer fiscalização. 

Restou  demonstrado  que  de  fato  ocorreu  uma genuína  privatização  da  saúde  no 

município, mediante contratação de empresas sob a falsa roupagem de organizações 

sociais. Desse modo, a contratação de organizações sociais viabilizou a contratação de 

profissionais sem concursos públicos e dificultou sobremaneira o exercício do controle 

social e, principalmente, permitiu o desvio doloso de verbas públicas, consoante será 

evidenciado no curso da peça. 

A  mídia  local  tem  veiculado  propaganda  massiva  sobre  a  instalação  e 

funcionamento de UPAs – Unidades de Pronto Atendimento e AMEs – Ambulatórios 

Médicos Especializados, como se verdadeira revolução tivesse ocorrido no âmbito da 

pasta municipal de saúde. Sob o manto das aparências, de um suposto serviço médico 

de excelência,  enquanto as  UPAS e as  AMES reluzem na propaganda oficial,  uma 

complexa trama de interesses ilícitos foi montada no bojo dessas contratações. 

Especificamente  sobre  a  atuação  do  investigado THIAGO  BARBOSA 

TRINDADE,  um dos  principais  articuladores  do  esquema em apreço,  mas  não  o 

principal, que cabe na figura do procurador Municipal  ALEXANDRE MAGNO ALVES 

DE SOUZA, pode-se dizer que após a sua posse no cargo de Secretário Municipal de 

Saúde,  em  abril  do  ano  de  2010,  ele  desencadeou  uma  série  de  contratações 

milionárias  de  entidades  supostamente  sem  fins  lucrativos,  qualificadas  como 

organizações sociais (OS), substituindo, premeditadamente, os serviços públicos de 

saúde prestados diretamente por servidores municipais, como dito anteriormente.

 O  traço  comum  dessas  contratações  foi  o  direcionamento  prévio  das 

seleções realizadas e o desvio de recursos públicos por meio de despesas fictícias ou 

superfaturadas, e ainda despesas pessoais, inseridas nas prestações de contas das 

organizações sociais, que não sofrem qualquer tipo de controle eficiente por parte dos 

órgãos de controle interno do Município de Natal, conforme será detalhado adiante. 

Na verdade,  as entidades contratadas foram escolhidas a  dedo pelo ex-

secretário  THIAGO  BARBOSA  TRINDADE,  em  processos  totalmente  dirigidos  por 

dentro e  por  fora  da Administração Pública pelo Procurador Municipal  ALEXANDRE 

MAGNO ALVES DE SOUZA.
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Nesse sentido, foram os requeridos ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA e 

THIAGO BARBOSA TRINDADE quem acertaram previamente  com os  também com 

PAULO  LUIZ  ALVES  MAGNUS  e  JONEI  ANDERSON  LUNKES  a  contratação  do 

INSTITUTO  PERNAMBUCANO  DE  ASSISTÊNCIA  E  SAÚDE  -  IPAS,  para 

administração da UPA do Bairro de Pajuçara, antes mesmo da qualificação da entidade 

como organização social.

No mesmo diapasão, foram os requeridos ALEXANDRE MAGNO ALVES DE 

SOUZA  e  THIAGO  BARBOSA  TRINDADE  quem  conceberam  previamente  com  os 

também com  ANDRÉ  VINÍCIUS  GUIMARÃES  CARVALHO,  EUGÊNIO  PEREIRA  LIMA 

FILHO, MYRIAM ELIHIMAS LIMA e DANIEL GOMES DA SILVA o projeto e a contratação 

emergencial  e  milionária  do  INSTITUTO  DE  TECNOLOGIA,  CAPACITAÇÃO  E 

INTEGRAÇÃO SOCIAL – ITCI para, supostamente, debelar a dengue no Município 

de Natal.

Por fim, a contratação da  ASSOCIAÇÃO MARCA PARA PROMOÇÃO DE 

SERVIÇOS para administrar os Ambulatórios Médicos Especializados – AMES e a UPA 

do Pajuçara,  esta  última em substituição ao IPAS, foi  acertada previamente pelos 

requeridos  ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA e THIAGO BARBOSA TRINDADE 

com os também requeridos TUFI SOARES MERES, GUSTAVO DE CARVALHO MERES 

(FILHO DE  TUFI),  ROSIMAR GOMES BRAVO E  OLIVEIRA  (A  ROSE  BRAVO)  e  seu 

marido ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR (O MANINHO).

 O comportamento arrojado do Secretário THIAGO BARBOSA TRINDADE, 

sabiamente estimulado pelo requerido ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, que 

exercia  uma  clara  ascendência  intelectual  e  psicológica  sobre  o  primeiro, não 

respeitou  os  óbices  legais,  aproveitando  as  situações  determinadas  pelo  estado 

caótico  da  saúde  municipal  para  justificar  a  celebração  de  contratos  danosos  ao 

Município  do  Natal,  abrindo  a  caixa  de  pandora  para  o  cometimento  dos  crimes 

investigados.

Esse  processo  começou  com  a  contratação  do  IPAS  –  INSTITUTO 

PERNAMBUCANO  DE  ASSISTÊNCIA  E  SAÚDE,  logo  após  a  sua  posse  como 

Secretário  Municipal  de  Saúde.  Desconhecida  em  nosso  Estado,  a  entidade 

pernambucana abocanhou um contrato de cerca de  R$ 6.000.000,00 (seis milhões de 
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reais) para administrar a recém inaugurada Unidade de Pronto Atendimento Dr. Ruy 

Pereira, conhecida como UPA do bairro de Pajuçara.

Após  o  questionamento  judicial  dessa  contratação,  entrou  em  cena  a 

ASSOCIAÇÃO MARCA PARA PROMOÇÃO DE SERVIÇOS, com sede no Estado do 

Rio de Janeiro, no município de São José do Vale do Rio Preto. A ASSOCIAÇÃO MARCA 

herdou o contrato de gestão da UPA Pajuçara, no valor de cerca de  R$ 6.000.000,00 

(seis  milhões  de  reais)  e  celebrou  mais  dois  outros  contratos  de  gestão  para 

administração dos AMEs (Ambulatórios Médicos Especializados), com valor total que 

alcança mais de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

Depois, nova terceirização milionária. No dia 13 de abril de 2011, celebrou 

novo  contrato  de  gestão,  desta  feita  com  o  INSTITUTO  DE  TECNOLOGIA, 

CAPACITAÇÃO  E  INTEGRAÇÃO  SOCIAL  –  ITCI,  para  gerir  o  Projeto  NATAL 

CONTRA A DENGUE, à revelia dos profissionais de saúde do Município, ao custo global 

de R$ 8.116.675,72 (oito milhões, cento e dezesseis mil, seiscentos e setenta e cinco 

reais e setenta e dois centavos), por apenas três meses de contrato.

Juntos,  esses  contratos  alcançam  a  cifra  de  aproximadamente  R$ 

65.000.000,00  (sessenta  e  cinco  milhões  de  reais),  permitindo  que  sejam 

embutidos em seus custos,  além da prestação do serviço  de saúde contratado,  a 

inclusão de despesas inexistentes ou superfaturadas e até mesmo despesas pessoais 

nas prestações de contas, à custa de deliberada conduta dolosa de THIAGO BARBOSA 

TRINDADE e ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA  e de outras pessoas investigadas, 

no seio das organizações sociais contratadas ou no âmbito da administração pública, 

ocultos ou visíveis, propiciando o desvio de recursos públicos sob o manto aparente da 

legalidade.

A seguir, a forma como estes contratos foram firmados será detalhada, de 

forma a evidenciar como foram efetuados os desvios de recursos públicos municipais, 

por meio das organizações sociais, sob o aparente manto de legalidade.

2.I - A CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E 

SAÚDE,  POR  MEIO  DO  CONTRATO  DE  GESTÃO  nº  001/2010  (Processo 

0023766-04.2010.8.20.0001).
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Em data de  05/06/2010 foi publicado, no Diário Oficial do Município de 

Natal, o Termo de Qualificação do Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – 

IPAS, como Organização Social no âmbito do município de Natal.

Cumpre salientar que apenas dois dias antes da qualificação do IPAS, em 

03/06/2010, foi publicado no Diário Oficial do Município a Lei Municipal nº 6.108, de 

02 de junho de 2010, dispondo sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos 

como organizações sociais.

Em data de  08/06/2010, foi publicado no Diário Oficial do Município de 

Natal,  o Termo de Dispensa de Licitação para a operacionalização e execução dos 

serviços e ações de saúde a serem prestados pela UPA, e cujo contratado foi o IPAS. 

Na mesma data, também foi publicado o Extrato do Contrato de Gestão nº 01/2010. 

Conforme será detalhado nesta petição, a rapidez com que foram realizados 

os  atos  administrativos  para  a  formalização  da contratação  de  uma entidade  que 

sequer possuía sede no município de Natal, resultou em deliberada violação às normas 

de proteção ao patrimônio público. 

Aliás, essa foi a conclusão do Conselho Municipal de Saúde, que em 22 de 

julho de 2010, através da Resolução nº 51/2010, publicada em 29 de julho de 2010, 

que formalizou deliberação contra o processo de terceirização da gestão das Unidades 

de Saúde de Natal/RN, através das OS´s, propondo inclusive a anulação imediata do 

contrato de gestão com o IPAS – Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde, 

além da convocação imediata dos aprovados nos concursos públicos de 2006 e 2008 

para compor o quadro da Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN.

Em  que  pese  a  relevante  função  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  no 

controle da execução da política de saúde por força do disposto no artigo 1º, §2º, da 

Lei 8.142/90, as suas deliberações, no tocante ao processo de terceirização da gestão 

da UPA Pajuçara através da IPAS, foram totalmente ignoradas pelo gestor municipal!

Porém,  esta  agilidade  na  contratação  de  uma  organização  social  não 

ocorreu somente com o IPAS. Todas as outras entidades contratadas na gestão do ex-
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Secretário  Municipal  de  Saúde  Thiago  Barbosa  Trindade,  em  co-autoria  com  o 

Procurador Municipal Alexandre Magno Alves de Souza, também tiveram a “marca” de 

uma suposta eficiência, mas esta agilidade da administração pública foi utilizada para 

formalizar o acerto anterior com estas entidades com o intuito de desviar os recursos 

públicos da combalida área de saúde do município de Natal-RN.

2.II  -  A  ILEGALIDADE  DO  PROCESSO  DE  QUALIFICAÇÃO  DO  INSTITUTO 

PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE – IPAS.

No tocante  à qualificação do IPAS,  como organização social,  o  processo 

administrativo nº 00000.030379/2010-74 é um arremedo de aferição das qualidades 

da entidade proponente  do  contrato  de  gestão para  merecer  a  qualificação como 

organização social, evidenciando a orquestração de atos administrativos praticados no 

sentido  de  que  a  qualificação  seria  mero  requisito  formal  para  a  contratação 

dolosamente  predeterminada do  Instituto  Pernambucano  de Assistência  e 

Saúde – IPAS. O depoimento do Secretário Municipal de Saúde, THIAGO BARBOSA 

TRINDADE,  não deixa  dúvidas  de  que  o IPAS já  havia  sido  selecionado para 

contratar com a Secretaria Municipal de Saúde de Natal antes de qualquer 

procedimento administrativo. Senão vejamos:

“QUE quando assumiu a Secretaria Municipal de Saúde, no final  de  

Abril de 2010 já estava em curso o projeto de construção da UPA do  

Pajuçara;  que  havia  uma  cobrança  muito  grande  do  Ministério  da  

Saúde para que fosse inagurada a UPA o mais rápido possível; que  

passou a trabalhar em duas frentes, uma criando uma comissão para  

selecionar  e  qualificar  as  pessoas  que  faziam parte  do  quadro  de  

servidores  da  Secretaria  para  trabalhar  na  nova  unidade  e,  outra,  

pesquisando em todo o Brasil  modelos de gestão compartilhada na  

área de saúde; que inicialmente chegou a cogitar a contratação da  

CRUZ VERMELHA,  que tinha uma experiência  no  Estado  do Rio  de  

Janeiro, mas depois abandonou essa ideia, porque identificou algumas  

situações em que a CRUZ VERMELHA estava sendo investigada por  

ilícitos relacionados a esses contratos; que verificou, por volta do mês  

de maio, que a comissão encarregada da seleção interna de servidores  
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não havia preenchido todas as escalas que seriam necessárias para o  

funcionamento  da  UPA  Pajuçara  e  que  não  seria  possível  o  

preenchimento dessa escala sem desfalcar o corpo de servidores de  

outras unidades,  como o Hospital  dos Pescadores; que descartou a  

ideia  de  convocar  os  habilitados  no  concurso  da  saúde,  porque  o  

Município estava no limite prudencial  e a contratação terceirizada é  

tida como despesa de prestação de serviços; que passou a se dedicar  

a ideia de fazer a contratação de uma entidade em processo de gestão  

compartilhada;  que nesse momento entrou em contato com o 

Secretário Estadual de Saúde de Pernambuco, João Lyra, e ele  

sugeriu  a  contratação  de  uma entidade  que  já  administrava 

uma UPA no bairro de Imbiribeira, contratada pelo Estado de 

Pernambuco; que compareceu na época em Natal  o Secretário de  

Atenção Básica do Ministério da Saúde e reafirmou a necessidade de  

funcionamento imediato da UPA; que, na ocasião, o declarante disse  

que estava inclinado a adotar o modelo de gestão compartilhada e  

perguntou se havia algum óbice do Ministério nesse sentido; que o  

Secretário de Atenção Básica, de nome BELTRAME, afirmou que esse  

modelo  estava  sendo  adotado  em  outros  lugares  do  país; que 

durante o contato com JOÃO LYRA, ele passou o telefone de 

JONEI ANDERSON LUNKES,  com quem o declarante  manteve 

contato; que JONEI veio a Natal e verificou que ainda existiam 

várias pendências para o efetivo funcionamento da UPA; que  

JONEI  veio  a  Natal  uma  semana  antes  da  qualificação; que 

nessa data, o Presidente LULA já havia agendado  a inauguração da  

UPA; que o declarante pretendia inaugurar e somente depois colocar  

em  funcionamento,  com  segurança,  a  UPA;  que  a  contratação  foi  

baseada na emergência, mas o declarante não queria dar o caráter de  

uma terceirização de serviços, mas implementar um novo modelo, o  

que somente seria possível com o contrato de gestão.” 

Em novo depoimento,  THIAGO BARBOSA TRINDADE,  esclarece outros 

pontos  da  contratação  do IPAS pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde de Natal. 

Vejamos:

“QUE logo que assumiu começou a pesquisar sobre a participação do  
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terceiro setor na área de saúde; Que existia um ligação da Prefeita  

com  o  Secretário  Estadual  de  Saúde  (Sérgio  Cortes);  QUE 

existia  uma  grande  experiência  do  terceiro  setor  no  Rio  de  

Janeiro; QUE a SMS fez uma pesquisa nacional sobre organizações  

sociais que atuavam no Brasil; QUE surgiu o nome da Cruz Vermelha;  

QUE ocorreram duas reuniões com a Cruz Vermelha; QUE as reuniões  

foram na SMS, com a participação do depoente, da secretária adjunta  

(Ilza  Carla),  da  chefe  de  recursos  humanos,  da  chefe  de  gabinete  

(Annie); QUE  foram  feitas  pesquisas  e  foram  encontrados 

alguns  procedimentos  que  maculavam  a  imagem  da  Cruz  

Vermelha,  especificamente  no  Maranhão;  Que  foram  feitas 

pesquisas  em  Estados  vizinhos  sobre  o  modelo  de  OS;  QUE  

Pernambuco  se  destacava  neste  cenário;  QUE  manteve  com  o 

Governo do Estado de Pernambuco para verificar as OS´s que  

atuavam  naquele  Estado;  QUE  o  contato  foi  com  o  Vice-

Governador  de  Pernambuco  que  também  era  Secretário  de 

Saúde;  QUE  o  nome  dele  era  João  Lyra;  QUE  o  modelo  de  

gestão na saúde pelas organizações sociais foi implementado 

por  João Lyra em Pernambuco;  QUE João Lyra  forneceu  alguns 

nomes de OS´s que atuavam em Pernambuco; QUE foram o IMIP, o  

IPAS e outra OS que não se recorda o nome; QUE foram mantidos  

contatos por telefone com as organizações para tentar marcar uma  

reunião; QUE nesta contato foi manifestado o interesse de contratar  

uma  OS para  administrar  a  UPA  em Natal;  QUE o  IMIP  não  teve  

interesse no projeto, pois seria apenas uma única unidade e a primeira  

experiência do Estado; QUE foi marcada uma reunião  na SMS com o  

IPAS;  QUE  quem  representava  o  IPAS  era  JONEI;  QUE  estavam 

presentes algumas pessoas da SMS, mas que no momento não se  

recorda o nome; QUE JONEI era responsável pelo setor operacional do  

IPAS;  QUE  nesta  visita,  JONEI  visitou  a  UPA  que  estava  sendo  

montada em Natal; QUE JONEI deu uma série de conselhos para a  

otimização da UPA que seria  inaugurada;  QUE JONEI mencionou 

que o diferencial do IPAS era o sistema de gestão da unidade  

(UPA sem papel); QUE era um sistema informatizado que era  

aplicado no IPAS; QUE o IPAS era um OS cujo diferencial era o  
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sistema  informatizado;  QUE   a  UPA  de  Imbiribeira  é  

administrada  pelo  IPAS  em  Pernambuco  com  este  modelo  

informatização;  QUE já  existia  uma planilha  de preços fornecidos  

pela Cruz vermelha; QUE foi pedida uma planilha de preços para o  

IPAS;  QUE teve outra reunião na UPA que estavam presentes 

JONEI, PAULO MAGNUS e uma equipe técnica do IPAS; QUE teve 

um encontro da equipe técnica do IPAS com a equipe da SMS; QUE  

neste encontro ficou acertado a contratação da IPAS para administrar  

a  UPA  de  Pajuçara;  QUE  a  cláusula  de  pagamento  antecipado  no  

pagamento da IPAS era praxe em outros contratos e a SMS fez apenas  

uma cópia destes contratos.

Assim,  de  forma  açodada,  partiu-se  para  a  contratação  direcionada  do 

Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde, sem maiores preocupações com as 

formalidades legais.

Enquanto outros Estados da Federação, no estrito cumprimento da lei e dos 

princípios constitucionais da impessoalidade, da publicidade e da ampla concorrência 

com vista ao melhor preço e técnica, abrem processos seletivos para qualificação de 

organizações  sociais  que  desejem  celebrar  contratos  de  gestão,  publicam  os 

respectivos editais  e realizam uma seleção criteriosa,  o  Município  de Natal,  sob o 

império  de uma prática  administrativa  desastradamente “inovadora”,  praticou em 

um  único  dia,  04  de  junho  de  2010,  todos  os  atos  administrativos 

concernentes à uma suposta qualificação do IPAS em face da lei municipal, 

iniciando-se com o ofício da entidade requerendo a qualificação, nos termos da lei 

municipal que havia sido publicada apenas um dia antes no Diário Oficial do Município, 

e culminando com o ato da Senhora Prefeita Municipal Micarla de Sousa, também 

datado de 04 de junho de 2010, aprovando a solicitação de qualificação do Instituto 

Pernambucano de Assistência e Saúde-IPAS.

A qualificação de uma entidade como organização social não é um ato sem 

importância,  mas  a  verificação  criteriosa  da  conformação  à  lei  das  entidades 

interessadas, para os fins pretendidos pelo poder público. 

Esta açodamento na qualificação do IPAS como organização social  a  ser 
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contratado  pela  SMS  se  repetiu  nas  outras  contratações  realizadas  com  a 

ASSOCIAÇÃO MARCA  e  o  ITCI,  demonstrando  que  somente  eram qualificadas  as 

entidades  que  estavam previamente  acertadas  para  serem contratadas,  conforme 

robusta prova a ser apresentada nos tópicos vindouros.

A  seguir  serão  descritas,  detalhadamente,  as  ilegalidades  detectadas  no 

processo  de  qualificação  e  contratação  do  INSTITUTO  PERNAMBUCANO  DE 

ASSISTÊNCIA E SAÚDE – IPAS. 

2.III.  A  INEXISTÊNCIA  DE  FILIAL,  QUADRO  DE  FUNCIONÁRIOS  OU 

ATIVIDADES DO INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE – 

IPAS  NO  RIO  GRANDE  DO  NORTE.  A  FALTA  DE  VERIFICAÇÃO  DAS 

ATIVIDADES DA ENTIDADE CONTRATADA NO PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO.

O INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE sequer possuía, 

ao tempo da qualificação e contratação, sede ou filial no Rio Grande do Norte. Via de 

consequência, também não existiam quadro de servidores atuando no Estado ou no 

Município do Natal.

Por esse motivo, o contrato de gestão foi celebrado fazendo referência ao 

CNPJ nº 10.075.232/0002-43, da sede do instituto na cidade de Recife, situada na 

Avenida Mascarenhas de Moraes, nº 4223, conforme registrado na avença.   

Assim, não havia experiência local do IPAS, quadro funcional ou estrutura 

administrativa.  A  idéia  de  sua  contratação  não  surgiu  do  conhecimento  de  suas 

atividades, mas de uma indicação do Secretário de Saúde do Estado de Pernambuco 

ao Secretário Municipal de Saúde de Natal, conforme já foi frisado.

O parecer da Secretária Adjunta de Atenção Integral à Saúde, ILZA CARLA 

BERNARDES RIBAS, foi dado apenas com base nos documentos existentes nos autos e 

informações  obtidas  via  internet,  sem  nem  mesmo  o  conhecimento  in  loco dos 

serviços prestados pelo IPAS em Pernambuco. Confira-se o seu depoimento:

“Que foi Secretária Adjunta de Atenção Integral à Saúde de agosto de  
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2009 a julho de 2010; que elaborou o parecer que consta no processo  

de  qualificação  através  dos  documentos  que  constam nos  autos  e  

relatórios  apresentados  pelo  IPAS,  além  de  informações  obtidas  

através da internet;  que não visitou as instalações do IPAS em 

Pernanbuco nem a UPA de Imbiribeira; que também não visitou 

o  Hospital  de  Santana  de  Ipanema,  em  Alagoas,  que  é 

administrado pelo IPAS.” 

Posteriormente, se soube que o termo de referência foi elaborado sob as 

ordens e a inspiração do requerido ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, conforme 

será demonstrado. Esse estado de coisas retrata a forma dolosa como a administração 

municipal procedeu a qualificação e contratação do IPAS, a ponto de ter de proceder 

no mês seguinte à contratação, um aditivo ao contrato de gestão para alterar o CNPJ 

do IPAS consignado no contrato para inserir o número correspondente ao da filial 

inexistente ao tempo da sua assinatura.

Nos  dias  seguintes  à  contratação  é  que  começou  a  ser  montada  uma 

estrutura de atendimento, com o recrutamento de profissionais locais pelo IPAS, para 

atendimento  na  nova  unidade  de  saúde.  Esses  profissionais  não  tinham  vínculo 

anterior com o IPAS, sendo esta a prova cabal de que o instituto contratado é mero 

intermediador  de  mão  de  obra  na  área  de  saúde,  visto  que  não  foi  pela  sua 

experiência anterior que a contratação foi justificada.

Frise-se, nesse ponto, que a prestação de serviços médicos na UPA Doutor 

Ruy Pereira dos Santos vem sendo feita através da  “quarteirização” de serviços, 

uma vez que a entidade contratada está se valendo de médicos filiados a Cooperativa 

dos Médicos – COOPMED, também contratada pela Prefeitura de Natal para realização 

dos serviços  médicos de uma forma geral.

Essa subcontratação de serviços é a prova inconteste de que a entidade 

qualificada como organização social, no Rio Grande do Norte, é mera intermediadora 

de mão de obra e de contratos com terceiros para cumprimento do objeto contratual.

Vale  ressaltar  que a  contratação  via  contrato  de  gestão  é  feita  intuitu 
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personae, de modo que as qualidades peculiares do contratado são determinantes 

para a realização da avença. Imperioso dizer, como consectário dessa constatação, 

que a inexistência de atividades e conceito social do IPAS no Estado do Rio Grande do 

Norte,  onde  aportou  apenas  por  obra  de  indicação  de  gestor  de  outra  unidade 

federativa, não o faz apto a celebrar contrato de gestão com a administração pública 

municipal.

Se o ato administrativo de qualificação de uma entidade como organização 

social é, em boa medida, discricionário, desde que atendidos os requisitos da lei, é 

necessário que ela exista no âmbito da comunidade em que deva se qualificar, sob 

pena de se burlar o objetivo da colaboração administrativa, entregando a ente privado 

desqualificado, no sentido ontológico do termo, parcela de serviço público que deveria 

ser prestado diretamente pelo poder público.

2.IV - O PARECER DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE NATAL – ALEXANDRE 

MAGNO  ALVES  DE  SOUZA  –  QUE  POSSIBILITOU  A  CONTRATAÇÃO 

EMERGENCIAL DO IPAS.

Compulsando-se o procedimento administrativo por intermédio do qual foi 

viabilizada a contratação do IPAS pela Secretária Municipal de Saúde, percebe-se que 

o parecer jurídico que defende a legalidade da contratação, cujos termos encontram-

se  consubstanciados  na  ementa  a  seguir  transcrita,  é  da  autoria  de ALEXANDRE 

MAGNO  ALVES  DE  SOUZA,  Procurador  de  carreira  do  Município  de  Natal.  Senão 

vejamos o trecho constante da aludida peça:

EMENTA : ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DIRETA. ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL DE SAÚDE (OSS). SITUAÇÃO EMERGENCIAL. ART. 24, IV DA 

LEI 8666/93. PELA POSSIBILIDADE.

1  -  Modelo  de  parceria  entre  o  terceiro  setor  e  o  Poder  Público. 

Necessidade  de  fornecimento  de  serviço  de  saúde  público   de 

qualidade.

2 - Preservação da estrutura do Sistema Único de Saúde, com a gestão 

única feita pelo Poder Público, mantendo regulamentação, controle e 

fiscalização das ações e dos parceiros contratados.
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3  -  Contratação  direta  da  Organização  Social  em  situação  de 

emergência,  na intermitência de realização de seleção pública, para 

contratação ordinária.

4 - Inteligência do art. 24,IV da Lei 8666/93

5 - Pela possibilidade da contratação direta.

 

A atuação dos Procuradores Municipais do Município de Natal está regulada 

pela Lei Complementar 02/91 que em seu art. 22 determina que os pareceres dos 

Procuradores  serão  submetidos  ao  Chefe  da  Procuradoria  Administrativa  e  ao 

Procurador Geral do Município para que estes ratifiquem ou não o parecer:

“Art.  22 –  Os pareceres  dos Procuradores são submetidos ao 

Chefe  da Procuradoria  a  que competir  que os  encaminha ao 

Procurador  Geral  com  sua  opinião,  sempre  fundamentada 

quando dela discordar. O Procurador Geral  do Município levará o 

parecer,  quando  for  o  caso,  a  despacho  do  Prefeito.  Com  sua 

aprovação ou discordância, neste caso fundamentada.  Não sendo o 

caso,  no  despacho  em  que  manifestar  sobre  o  parecer,  o 

Procurador Geral do Município devolverá o processo ao órgão 

que houver solicitado o parecer.”

 

Da análise  acurada do parecer  emitido,  algumas questões surgem: a) a 

primeira  questão que se  coloca  é  saber  o  motivo  pelo  qual  este  parecer  não  foi 

emitido pela assessoria jurídica da Secretária Municipal de Saúde ?; b) a segunda 

questão é saber o motivo pelo qual um procurador do município, sem estar cedido à 

Secretária Municipal de Saúde, iria se imiscuir em assuntos que fogem a sua esfera 

normal de trabalho ?; c) a terceira questão é saber o motivo pelo qual este parecer 

não teve a aprovação do chefe da procuradoria administrativa e do procurador geral 

do município, apesar de constar o nome de BRUNO MACEDO DANTAS (Procurador 

Geral), mas sem constar a assinatura do mesmo ?; d) a quarta questão é saber o 

motivo pelo qual o processo administrativo não foi remetido à Procuradoria Municipal 

e regularmente distribuído a um Procurador Municipal ?

 

À primeira vista, nenhum destes questionamentos encontra, sob a ótica da 

legalidade,  respostas  razoáveis.  Inclusive,  se  o  aludido  parecer  for  analisado 
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isoladamente ele não ganha tanta repercussão. Porém ao contextualizar a conduta de 

ALEXANDRE  MAGNO  ALVES  DE  SOUZA,  Procurador  do  Município  de  Natal,  peça 

fundamental em todos os contratos com organizações sociais, fica claro que o seu 

papel não se resumiu a ser um mero parecerista. 

Tido por “notório” conhecedor de contratos de gestão envolvendo o terceiro 

setor, era presença constante nas cadeiras da SMS – Secretaria Municipal de Saúde, 

sem que houvesse, contudo, qualquer designação formal nesse sentido2.

Peculiar  era  a  sua  situação:  enquanto  na  Procuradoria  Municipal 

estancaram a distribuição de processos inerentes ao seu ofício, este estranhamente 

passou  a  exercer  as  funções  de  “Assessor  Jurídico  da  SMS”,  com  atuação  em 

procedimentos um tanto quanto específicos, diga-se de passagem. Tem-se que a ida 

estratégica  do “mentor”  das  organizações sociais  à  pasta  da saúde foi  autorizada 

verbalmente  pelo  então Procurador  Geral  do  Município,  BRUNO MACEDO DANTAS. 

Dessa maneira, as novas “formulações” operadas pela administração estariam, em 

tese, respaldadas juridicamente.

De fato, ele figurou como um dos protagonistas das contratações com as 

organizações  sociais,  vez  que  delas  participou  ativamente,  controlando  todas  as 

tratativas e negociatas com o IPAS juntamente com THIAGO TRINDADE, expandindo 

tal  modelo  para  as  outras  contratações  de  organizações  sociais,  conforme  será 

explanado a seguir.

Especificamente no que concerne à contratação do IPAS, fica evidente que 

ALEXANDRE  MAGNO  ALVES  DE  SOUZA  não  se  limitou  a  elaborar  o  parecer  que 

possibilitou a contratação do instituto, ele teve participação decisiva em outros atos 

do  processo,  chegando a  elaborar  o  termo de  referência  que seria  assinado pela 

funcionária  ILZA CARLA BERNARDES,  tal  qual  também ocorreu  na contratação do 

ITCI,  como se  observa  no  e-mail  interceptado  com autorização  judicial  de  JONEI 

LUNKES:

De: ilza carla bernardes ribas <ilzacarlarj@hotmail.com>

2 Em que pese haver permissão legal da delegação de atribuições pelo PGM, nos termos do 
art.  6º,  §  1º  da  Lei  Complementar  nº  02/91  –  esta  deve  se  dar  mediante  especial  
designação do Procurador, o que não foi o caso.
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Data: 9 de junho de 2010 23:25
Assunto: TERMO DE REFERENCIA UPA E JUSTIFICATIVA
Para: amagnosouza@gmail.com, THIAGO TRINDADE SMS NATAL 
<thiagotrindade.adv@gmail.com>, EDNA PINHEIRO 
<pinheiroedna@hotmail.com>, Marcus Guedes 
<marcus_guedes1@yahoo.com.br>, THIAGO TRINDADE 
<alexandre@natal.rn.gov.br>
Oi Alexandre.
Não consegui abrir o arquivo que você enviou. Mesmo assim preparei o 
Termo de Referência contendo a justificativa para a contratação emergencial 
da forma que me pareceu mais coerente. Extraí dados da minuta de 
contrato que você fez anteriormente e que Marcus me enviou. Por favor, 
revise os termos, pois não acompanhei toda a discussão e, portanto, não 
tenho como saber exatamente o que foi acordado com o IPAS. Também não 
pude colocar valores, pois não sei quais são as cifras exatas.
Qualquer coisa amanhã poderemos conversar.
Abs.
Ilza Carla Ribas.

O Marcus Guedes acima mencionado era Chefe do Setor Financeiro da SMS. 

Não se sabe porque ele também teria participado da elaboração do contrato, mas se 

sabe  que  todos  os  passos  dessa  contratação  eram  controlados  por  ALEXANDRE 

MAGNO.  Vê-se  no  referido  e-mail  que  a  funcionária  que  elaborou  o  termo  de 

referência que desencadeou a solução da contratação por meio do contrato de gestão 

já  sabia  de  antemão que a  entidade contratada  seria  o  IPAS,  o  que,  no  mínimo 

configura uma ilegalidade formal.

Mais surpreendente, contudo, é a mesma funcionária ILZA CARLA RIBAS 

mencionar que não sabia exatamente o que tinha sido acordado com o IPAS, razão 

pela qual não pôde mencionar valores no termo de referência, evidenciando que a 

contratação e o acordo antecipado com o IPAS desencadearam o termo de referência, 

quando  o  natural  é  que  o  termo  de  referência  desembocasse  no  contrato 

administrativo, após serem percorridos os trâmites legais. 

Porém, o mais esquisito é que o extrato do contrato de gestão foi publicado 

no Diário Oficial de 08/06/2010, mas a mensagem (o email) em questão noticiando 

que o termo de referência está sendo feito é datada do dia seguinte, 09/06/2010, 

revelando indício de que o processo de contratação do IPAS foi montado em data 

posterior à publicação do contrato, sob a condução de ALEXANDRE MAGNO ALVES DE 

SOUZA.  Isso  pode  ser  constatado  cotejando-se  os  documentos  escaneados  do 
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processo de contratação do IPAS (cd em anexo às fls. 03 do PIC nº 006/11) com o e-

mail acima transcrito.

Percebe-se, assim, que ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA foi a pessoa 

que guiou a confecção do processo de contratação do IPAS.

2.V -     A CONTRATAÇÃO MEDIANTE DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO,   

COMO SUPEDÂNEO LEGAL PARA A CELEBRAÇÃO INDEVIDA DE CONTRATO DE 

GESTÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÃO EMERGENCIAL FICTA.

A  qualificação  é  um  ato  administrativo  diverso  da  seleção  para  a 

contratação. É possível que uma entidade seja qualificada como organização social, 

mas  não  seja  contratada  pelo  poder  público,  o  que  não  dispensa  licitação  ou 

procedimento análogo. 

Havia, portanto, a necessidade de realização de procedimento licitatório ou 

de processo seletivo nos termos da Lei Municipal nº 6.108/10, mas o Município de 

Natal, sem qualquer pesquisa mercadológica, contratou diretamente o IPAS e 

com ele celebrou contrato de gestão, o que fez com base no artigo 24, inciso IV, 

da Lei 8.666/93, na modalidade contratação emergencial.

 

O próprio Procurador Municipal (ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA) que 

deu o parecer jurídico pela viabilidade da contratação descreveu em seu depoimento 

que este contrato nada teve de emergencial que o justificasse, existindo um acordo 

prévio para que o IPAS fosse contratado, relato totalmente contrário ao parecer que 

emitiu:

“QUE teve a primeira contratação de uma OS, logo após a aprovação  

da lei  municipal;  QUE THIAGO recebeu uma sugestão do vice-

governador  de  Pernambuco, pois  era  o  local  que  tinha  UPA´s  

funcionando com sucesso; QUE o vice-governador de Pernambuco foi  

reeleito; QUE  o  vice-governador  indicou  o  IPAS  como  uma 

entidade idônea;  QUE participou de uma reunião com JONEI  

(IPAS),  THIAGO,  o  depoente  e  outras   pessoas;  QUE  nesta  

reunião foi decidido que o IPAS iria pedir a qualificação como  
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OS em Natal; QUE o processo de qualificação é objetivo, se a OS  

cumprir  os  requisitos  deve  ser  qualificada;  …  ;  QUE  o  IPAS 

apresentou a  pedido de qualificação e  ela  foi  qualificada  no  

sábado; QUE segunda-feira foi discutido a questão de custos;  

QUE  estavam  presente  JONEI,  THIAGO,  MARCOS  GUEDES 

(Coordenador financeiro) e o depoente; QUE o IPAS apresentou  

uma proposta de cerca de um milhão e duzentos mil por mês  

para administrar a UPA; QUE chegaram ao valor de cerca de um 

milhão de reais para que o IPAS administrasse a UPA; QUE o  

contrato foi  fechado na segunda-feira,  publicado no DOM na  

terça-feira e a UPA foi inaugurada na quarta-feira.”

Em verdade, a alegada situação emergencial não se justifica, já que o ex-

Secretário Municipal de Saúde, THIAGO BARBOSA TRINDADE, havia decidido contratar 

previamente o IPAS por indicação do Secretário Estadual de Saúde de Pernambuco, 

sem conceber a hipótese de licitação. Observe-se o que consta no seu depoimento ao 

Ministério Público:

“Que  passou  a  se  dedicar  a  ideia  de  fazer  a  contratação  de  uma  

entidade em processo de gestão compartilhada; que nesse momento  

entrou  em  contato  com  o  Secretário  Estadual  de  Saúde  de  

Pernambuco, João Lyra, e ele sugeriu a contratação de uma entidade  

que já administrava uma UPA no bairro de Imbiribeira, contratada pelo  

Estado  de  Pernambuco;  que  compareceu  na  época  em  Natal  o  

Secretário de Atenção Básica do Ministério da Saúde e reafirmou a  

necessidade de funcionamento imediato da UPA; que, na ocasião, o  

declarante disse que estava inclinado a adotar  o modelo de gestão  

compartilhada e perguntou se havia algum óbice do Ministério nesse  

sentido;  que o  Secretário  de  Atenção  Básica,  de  nome BELTRAME,  

afirmou que esse modelo estava sendo adotado em outros lugares do  

país; que durante o contato com JOÃO LYRA, ele passou o telefone de  

JONEI ANDERSON LUNKES, com quem o declarante manteve contato;  

que  JONEI  veio  a  Natal  e  verificou  que  ainda  existiam  várias  

pendências para o efetivo funcionamento da UPA; que JONEI veio a  

Natal uma semana antes da qualificação; que nessa data, o Presidente  
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LULA  já  havia  agendado  a  inauguração  da  UPA;  que  o  declarante  

pretendia inaugurar e somente depois colocar em funcionamento, com  

segurança, a UPA; que a contratação foi baseada na emergência, mas  

o declarante não queria dar o caráter de uma terceirização de serviços,  

mas implementar um novo modelo, o que somente seria possível com  

o contrato de gestão.” 

As  declarações  do  Secretário  THIAGO  BARBOSA  TRINDADE são 

elucidativas  e  permitem as seguintes  conclusões:  a) que  a  indicação do Instituto 

Pernambucano  de  Assistência  e  Saúde  foi  do  Secretário  Estadual  de  Saúde  de 

Pernambuco, João Lyra; b) que João Lyra forneceu o nome e telefone do Procurador 

do IPAS, JONEI ANDERSON LUNKES; c) que uma semana antes da qualificação, JONEI 

esteve em Natal  para  cuidar  da contratação,  portanto  já  predeterminada;  d) que 

havia  uma  pressão  do  Ministério  da  Saúde  para  a  colocação  em  funcionamento 

imediato da UPA;  e) que a inauguração da UPA pelo Presidente Lula já havia sido 

agendada quando o representante do IPAS veio a Natal, antes mesmo da qualificação 

e contratação do Instituto.

Como  se  trata  de  um  serviço  novo  que  seria  prestado  pelo  Município, 

incabível  a alegação de emergência e urgência,  já  que a implantação desse novo 

serviço  vinha  sendo  concebido  desde  algum tempo  pela  administração  municipal, 

inclusive com o treinamento de servidores do quadro próprio para trabalharem na 

nova  unidade  de  saúde,  solução  que  foi  abandonada  repentinamente  em prol  da 

contratação direta, com dispensa de licitação, do IPAS.

Não vale para o fim de dispensar a licitação, inclusive, a alegação de que a 

situação  da  saúde  pública  no  Município  do  Natal  é  calamitosa  ou  emergencial, 

sobretudo porque as precariedades da rede pública  de saúde são suficientemente 

conhecidas da atual administração municipal, que já tem alguns anos de exercício. 

Não havia também, decreto de calamidade pública ou de situação emergencial na área 

de saúde, nem dispensas emergenciais em outros contratos da pasta de saúde no 

mesmo  período.  Tratou-se,  pura  e  simplesmente,  de  uma  dispensa  indevida  de 

licitação.

Nesse sentido, o Memorando nº 058/2010/SADAIS e o termo de referência 
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que o acompanha, que reivindicam a contratação emergencial de uma organização 

social,  é  um  daqueles  documentos  que  expõe  com  mais  êxito  a  incúria 

administrativa do  que  a  situação  emergencial  que  a  administração  municipal, 

organizadamente, manobrou para justificar. As “considerações” do documento aludem 

a uma crônica situação de má-gestão do sistema de saúde pública do município, que 

não  se  confunde  absolutamente  com  a  situação  emergencial  exigida  pela  Lei  de 

Licitações. Observe-se a parte final do documento, à guisa de conclusão:

“Considerando que não há mais “gorduras/sobras” a serem cortadas.  

Os hospitais chegaram a um limite, muito perigoso, de endividamento,  

sucateamento predial e tecnológico, bem como da desqualificação da  

mão-de-obra,  com  incalculáveis  prejuízos  para  a  qualidade  da 

assistência  disponibilizada  à  população  alvo.  Há  um  equívoco  na  

condução  da  assistência  curativa,  que  pode  resultar  na  falência  

completa da atual capacidade instalada.

Considerando que a iniciativa privada se insere no Sistema Único de  

Saúde – SUS, por deliberação exclusiva dos gestores deste e sempre  

de forma complementar. Isto é, esgotada a capacidade pública estatal  

eles poderão recorrer à contratação da iniciativa privada para atender  

o restante da demanda da população.

Assim, com base nessas considerações, propõe-se que a UPA Pajuçara,  

objeto do presente Termo, primeira UPA de Natal, a ser inaugurada,  

seja  estruturada  nos  moldes  da  legislação  que  regulamenta  as  

Organizações  Sociais,  entendendo-se  que desse  modo  a  SMS/Natal  

possa  assegurar  a  prestação  de  serviços  assistenciais  em  caráter  

contínuo, com a eficiência, a efetividade e a eficácia necessárias ao  

alcance  da  potencialização  da  capacidade  resolutiva  da  UPA,  com  

redução  da  espera  para  realização  de  atendimentos,  promovendo,  

desta forma, uma maior qualidade da atenção ofertada aos usuários.

Tendo em vista o exposto, Solicito a vossa Senhora (sic), autorização  

para contratação emergencial, de acordo com o Termo de Referência  

em  anexo,  no  sentido  de  viabilizar  parceirização  com Organização  

Social  qualificada,a  fim  de  desenvolver  as  ações  a  atividades  

necessárias ao funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento Dr.  

Ruy Pereira dos santos, conforme a Lei nº 6.108, de 02 de junho de  
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2010.”

É interessante notar que a subscritora do documento, a Secretária Adjunta 

de  Atenção  Integral  à  Saúde  ILZA  CARLA  BERNARDES  RIBAS,  ao  ser  ouvida  no 

Ministério Público, defendeu uma política de gestão da UPA diferente da do documento 

que chancelou. Senão vejamos:

“Que  a  solução  de  contratação  de  uma  organização  social  não  foi  

concebida pela declarante; que a solução defendida pela declarante  

era  a  terceirização  das  atividades  meio; que  a  de(c)isão  de 

contratação  de  uma  organização  social  era  defendida  por  

setores  da  administração  foi  encampada  pelo  Secretário 

THIAGO BARBOSA TRINDADE; que o Gabinete da Prefeita MICARLA 

DE  SOUSA  promoveu,  antes  da  contratação,  um  seminário  sobre  

novas formas de gestão em saúde, incluindo as Organizações Sociais,  

OSCIPs  e  PPPs;  que  os  técnicos  do  Ministério  da  Saúde  também 

vinham  fomentando  esse  tipo  de  contratação,  o  que  causava  

dificuldades  para  quem  defende  uma  gestão  mais  pública;  que  a 

Secretária ANA TÂNIA não concordava com a contratação de  

organizações sociais para gestão das unidades de saúde, tendo 

sido  elaborado  um  parecer  tratando  da  questão  das  organizações  

sociais, mas defendendo a terceirização somente da atividade meio,  

tendo  sido  entregue  esse  parecer  na  Procuradoria  do  Município,  

Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde e à Prefeita de de  

Natal.”

Recorde-se que o termo de referência em apreço, a teor de e-mail obtido 

com autorização judicial já referido, foi elaborado após a contratação do IPAS.

Em  conclusão,  a  contratação  direta  do  INSTITUTO  PERNAMBUCANO  DE 

ASSISTÊNCIA E SAÚDE pela Secretaria Municipal de Saúde, sob o fundamento da 

emergência, foi ilegal, direcionada e posteriormente formalizada.

 

2.VI  -  O  ADIANTAMENTO  DE  PAGAMENTO  PREVISTO  NO  CONTRATO 

MILIONÁRIO E SUPERFATURADO. 
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O contrato celebrado com o INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA 

E SAÚDE prevê, na cláusula sétima, inciso II, o pagamento, na data da assinatura 

do contrato, do valor de R$ 1.495.651,78 (um milhão, quatrocentos e noventa e 

cinco  mil,  seiscentos  e  cinquenta  e  um reais  e  setenta  e  oito  centavos),  sem a 

contraprestação imediata de qualquer serviço.

A razão desse adiantamento não soube ser explicada pelo Secretário  de 

Saúde do Município, THIAGO BARBOSA TRINDADE, que sequer sabia a origem da 

redação dessa cláusula sétima do contrato, como se vê em seu depoimento:

“(...)que o contrato prevê na cláusula sétima, inciso II, um pagamento  

para  o  IPAS,  na  data  da  assinatura  do  contrato,  no  valor  de  R$  

1.495.651,78;  que recebeu a minuta do contrato pronta, vinda 

da  assessoria  jurídica;  que  não  chegou  a  discutir  

especificamente  essa  cláusula  sétima  inciso  II  com  a 

assessoria jurídica; que a minuta e o contrato vieram prontos  

para o declarante assinar.” 

A rigor,  não  existe  motivo para  esse  adiantamento,  a não  ser  para 

propiciar que o IPAS, que não tinha qualquer estrutura no Rio Grande do 

Norte, se aparelhasse  ,    com os recursos públicos adiantados  , para cumprir o 

contrato  com o  Município  do  Natal,  o  que  revela,  mais  uma vez,  que  não  havia 

condições para que a referida instituição fosse qualificada para celebrar o contrato de 

gestão da UPA Dr. Ruy Pereira dos Santos.

Este modelo foi repetido nas contratações das outras organizações sociais, 

ou seja, adianta-se quantia considerável para que a entidade possa se instalar no local 

e depois não é feito qualquer controle sobre os valores que são apresentados nas 

prestações de contas, aceitando à SMS qualquer nota fiscal que fosse apresentada 

pela OS para justificar a realização de um serviço ou a contratação de um fornecedor. 

 

2.VII   O  PAGAMENTO  FEITO  SEM  OS  DOCUMENTOS  NECESSÁRIOS  DA   

REGULARIDADE FISCAL,  COM ISENÇÃO FISCAL NÃO COMPROVADA E COM 

22



ALUSÃO A ENTIDADE DIVERSA DA CONTRATADA.

De uma análise minuciosa das despesas realizadas atinentes às parcelas já 

pagas, sobretudo a do adiantamento impugnado, percebe-se que estas também não 

seguiram o trâmite normal, favorecendo o IPAS com uma verificação da regularidade 

fiscal do instituto contratado um tanto quanto frouxa, sem maiores controles e nem 

mesmo foi cobrada a emissão de nota fiscal, inerente à prestação do serviço, presente 

ou  não  imunidade  tributária  ou  suposta  isenção  de  tributos  municipais  não 

documentada no processo.

Foram apresentadas,  por  ocasião  da  liberação  do  adiantamento,  apenas 

duas certidões negativas, uma respeitante aos débitos relativos aos tributos federais e 

à dívida ativa da União, em nome do INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E 

SAÚDE,  com o  CNPJ  nº  10.075.232/0001-62,  e  outra,  relativa  à  regularidade  do 

FGTS, em nome da “LIGA DE PROT E ASSIST MATERN E A INFANCI”, com inscrição nº 

10075232/0002-43, entidade que é diversa da contratada.

Nos pagamentos subsequentes, não houve apresentação de nota fiscal  e 

nem a retenção de tributos municipais ou até mesmo a comprovação da isenção ou 

imunidade reconhecida em processo administrativo regular da Secretaria Municipal de 

Tributação.

Inquirido  sobre  essas  circunstâncias,  o  então  Coordenador  Geral  de 

Administração  e  Finanças  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  MARCUS  ANTONIO 

GUEDES VASCONCELOS FONSECA, nada esclareceu a esse respeito:

“Que  foi  o  Coordenador  Geral  de  Administração  e  Finanças  da  

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Natal no período de 13  

de maio de 2010 a 08 de setembro de 2010;  que ordinariamente a  

Coordenação Geral de Administração e Finanças é quem providencia os  

pagamentos  dos  prestadores  de  serviços  e  demais  contratados  da  

Secretaria  Municipal  de  Saúde;  que  são  exigidos,  de  regra,  os 

seguintes documentos para liberação do pagamento, mediante 

ordem bancária:  nota  fiscal,  recibo  da  prestação  do  serviço,  

certidões  relacionadas  à  Previdência  Social,  Receita  federal,  
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FGTS e Dívida Ativa do Estado e do Município; que com relação 

aos pagamentos do Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde –  

IPAS,  a  conta  bancária  em  que  foi  depositada  a  primeira  parcela  

prevista  no  contrato  foi  fornecida  pelo  Senhor  JONEI  ANDERSON 

LUNKES,  Procurador  do  IPAS; que  não  se  recorda  se  foram 

apresentadas,  para  liberação  do  pagamento  apenas  as  

certidões  de  débitos  relativos  a  tributos  federais  e  a  dívida  

ativa da União e a de regularidade do FGTS; que com relação ao  

primeiro pagamento não houve apresentação de nota fiscal de  

serviços  ;    que a decisão de pagamento da primeira parcela não foi do 

declarante, pois já constava no contrato celebrado pelo Município; que 

o IPAS não tinha, na época da contratação, filial no Rio Grande 

do Norte; que o CNPJ que consta nos documentos financeiros  

subscritos  pelo  declarante  se  refere  a  sede  do  IPAS  em 

Pernambuco; que a certidão de regularidade do FGTS de fls. 153 diz  

respeito  à  LIGA  DE  PROTEÇÃO  E  ASSISTÊNCIA  MATERNAL  E  À  

INFÂNCIA, que possui CNPJ diverso da entidade contratada, mas não  

se lembra de ter percebido essa diferença; que quando o processo de  

pagamento  vem  para  o  Coordenador  Geral  de  Administração  e  

Finanças, ele já passou pelo setor de liquidação de despesas; que o  

setor de liquidação é chefiado por uma pessoa chamada SÉRGIO, mas  

não se lembra o segundo nome do funcionário; que verificou que a  

conta bacária fornecida pelo Procurador JONEI ANDERSON LUNKES é  

efetivamente do IPAS; que com relação ao pagamento da segunda  

parcela, a certidão negativa de tributos estaduais que foi apresentada  

era  do  Estado  de  Pernambuco,  porque  o  IPAS  ainda  não  tinha  

conseguido o CNPJ da filial local, que estava sendo providenciado; que 

não percebeu que os certificados de regularidade fiscal de fls.  

160 e 164, apresentadas para o segundo pagamento do IPAS 

possui o mesmo número de certificação, embora se refiram a  

CNPJ  diferentes  e  a  momentos  de  expedição  distintos  ;   que 

acredita que há uma ligação jurídica entre o IPAS e a Liga de Proteção  

e  Assistência  Maternal  e  a  Infância  de  Agrestina;  que  não  foi 

apresentada nota fiscal para este segundo pagamento; que o 

declrante não chegou a exigir a apresentação da nota fiscal  ;   
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que não foi recolhido o ISS porque a informação que existia era a de  

que  o  IPAS,  sendo  organização  social,  estava  acobertado  por  

imunidade tributária; que acredita que a imunidade é prevista na lei  

das  organizações  sociais;  que  não  sabe  dizer  se  houve  processo  

administrativo  no  âmbito  da  Secretaria  Municipal  de  Tributação  do  

Município de Natal reconhecendo essa imunidade; que com relação à  

produção e os atendimentos da UPA, elencados nos autos a partir das  

folhas  173  do  processo  de  pagamento  da  segunda  parcela,  o  

declarante  tem  conhecimento  de  que  o  contrato  prevê  que  esse  

acompanhamento  será  processado  a  cada  três  meses  por  uma 

comissão prevista no contrato.” 

Não  há  dúvida  de  que  o  controle  da  liquidação  da  despesa  também 

favoreceu o IPAS com critérios contrários ou mais flexíveis que os previstos em lei, 

como  aconteceu  ao  longo  de  todo  o  processo  de  qualificação  e  contratação 

predeterminada do instituto, levando à conclusão de que a administração municipal se 

mobilizou para alcançar esses resultados.

2.VIII.  O  IPAS  COMO  “ENTIDADE  DE  FACHADA”  CONTROLADA  PELO 

EMPRESÁRIO PAULO MAGNUS, DA EMPRESA MV SISTEMAS, O VERDADEIRO 

CONTROLADOR DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS IPAS e IAAL.  OS NEGÓCIOS 

CELEBRADOS  COM  AS  ORGANIZAÇÕES  SOCIAIS  PARA  FAVORECER  A  MV 

SISTEMAS.

Em  depoimento  prestado  na  Promotoria  do  Patrimônio  Público,  o  ex-

Secretário  Municipal  de  Saúde  THIAGO  TRINDADE  menciona  o  nome  de  dois 

personagens extremamente importantantes para o esclarecimento da trama urdida na 

SMS, quais sejam,  JONEI LUNKES e PAULO MAGNUS.  Mas quem seriam estes 

personagens? Sobre a participação de cada um deles, iremos escrever a seguir.

RISIELY LUNKES, esposa de JONEI LUNKES, esclarece melhor a atuação de 

seu marido no âmbito da administração das organizações sociais e sua ligação com 

PAULO MAGNUS:

“QUE  já  trabalhava  na  área  de  saúde;  QUE  seu  marido  também  
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trabalhava na mesma área (JONEI LUNKES);  QUE seu marido veio 

trabalhar em Recife como diretor executivo do HMG (Hospital  

Memorial  Guararapes)  e  HMJ  (Hospital  Memorial  Jaboatão);  

QUE  estes  dois  eram  administrados  pelo  Instituto  Alcides  

Andrade Lima; QUE este Instituto fez uma parceria com o IPAS;  

QUE o IPAS era localizado em Agrestina e presidido por Maria  

das Graças; QUE o IPAS venceu a licitação da UPA de Imbiribeira em 

Recife; QUE o IPAS tinha uma parceria com a MV Sistemas; QUE 

o IPAS usa o sistema de informática da MV Sistemas; QUE os  

funcionários  do  Instituto  Alcides  Andrade  Lima  foram  dar  

assistência  técnica  a  UPA  de  Imbiribeira  administrada  pelo  

IPAS; QUE JONEI passou a ser o representante provisório do 

IPAS em Recife,  pois  Maria  das Graças ficava em Agrestina; 

QUE  passou  a  trabalhar  como  coordenadora  geral  da  UPA  de  

Imbiribeira administrada pelo IPAS; QUE o IPAS informou que o grupo  

que montou a estrutura da UPA da Imbiribeira deveria ir à Natal para  

montar a estrutura de uma UPA no bairro da Pajuçara; QUE veio a  

depoente,  JONEI,  JULIANA REGUS (gerente  administradora),  ANA 

CAROLINA  (gerente  de  enfermagem),  ISABELE  (gerente  de 

enfermagem) e DINARA (gerente farmacêutica);  QUE JONEI pediu 

demissão do Instituto Alcides Andrade Lima e da representação  

do  IPAS  de  Recife  em  agosto  de  2010; QUE  JONEI  foi 

substituído  na  representação  do  IPAS  por Juliana  e  Itamar; 

QUE a depoente também pediu demissão do IPAS em setembro de  

2010;  QUE  tanto  a  depoente  quanto  JONEI  eram  celetistas,  

contratados por carteira assinada;  QUE JONEI foi convidado pelo 

IPAS para fazer uma consultoria para finalizar a implantação 

da UPA de Pajuçara em Natal;  QUE JONEI montou uma empresa  

de  consultoria  em  Natal  chamada  JRN  CONSULTORIA;  QUE  JONEI  

firmou  um contrato  de  consultoria  administrativa  hospitalar  para  a  

gestão  da UPA de  Pajuçara;  QUE a  empresa  de  seu  marido  já  foi  

encerrada;  QUE JONEI teve mais contato com o Secretário de 

Saúde  (Thiago  Trindade)  na  implantação  da  UPA  Pajuçara 

quando era representante do IPAS, apenas nos meses iniciais; 

QUE ficou sem trabalhar em Natal.”  
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JONEI LUNKES, inicialmente, era vinculado ao Instituto Alcides Andrade 

Lima-IAAL que  era  uma  entidade  que  emprestou  seu  nome  ao  negócio, 

administrada, na verdade, por PAULO LUIZ ALVES MAGNUS e por seus empregados da 

MV SISTEMAS, empresa que era contratada para fornecer o software utilizado pelo 

Instituto Alcides Andrade Lima-IAAL.

Assim, PAULO LUIZ ALVES MAGNUS participava da seleção pública com uma 

entidade  emprestada  (Instituto  Alcides  Andrade  Lima-IAAL)  que,  na  verdade,  era 

administrada  por  ele  e  por  seus  empregados  da  MV  SISTEMAS  e,  depois,  a  MV 

SISTEMAS tornava-se um fornecedor “oficial” do IAAL nos contratos de administração 

hospitalar que ele ganhava, como o HMG (Hospital Memorial Guararapes) e o HMJ 

(Hospital Memorial Jaboatão). 

Através da interceptação  telemática  de  JONEI  LUNKES,  com autorização 

judicial, teve-se acesso a um email em que MÁRCIO OLIVEIRA REIS comenta com 

PAULO LUIZ ALVES MAGNUS que os funcionários da MV SISTEMAS estão registrados 

no IAAL-Instituto Alcides Andrade Lima e são pagos com recursos desta entidade.

Contudo, não existia apenas a mescla de funcionários entre a MV SISTEMAS 

e IAAL. PAULO LUIZ ALVES MAGNUS chega a abrir uma conta corrente para o IAAL-

Instituto Alcides Andrade Lima, tal como ocorreu na abertura da conta 685.335.302 

no BANCO BANRISUL. 

Mas  o  IAAL-Instituto  Alcides  Andrade  Lima  não  era  a  única  entidade 

controlada por PAULO MAGNUS. O IPAS também padece da mesma circunstância.

Verificando o estatuto social do IPAS, constata-se que a sua presidente é 

MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA. MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA é 

uma pessoa que exercia o cargo de merendeira no município de Agrestina-PE. Essa e 

as demais informações coletadas no processo permitem concluir que ela é apenas a 

pessoa  que  formalmente  representa  a  entidade,  mas  que  todas  as  decisões  são 

tomadas por PAULO MAGNUS.

Evidente  que  MARIA  DAS  GRAÇAS  MENDES  DA  SILVA,  pelas  provas 
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coletadas, não teria condições de administrar os contratos do IPAS em quatro estados 

brasileiros : a) Rio Grande do Norte; b) Pernambuco; c) Alagoas; e d) Mato Grosso. 

Todavia, o grupo ligado a PAULO LUIZ ALVES MAGNUS teria e foi isto que foi feito. 

Frise-se que as negociações do IPAS são feitas, pessoalmente, por PAULO 

LUIZ ALVES MAGNUS e as contas bancárias da OS são administradas por pessoas que 

se reportam diretamente a PAULO MAGNUS. No Banco BRADESCO, por exemplo, as 

contas  bancárias  do  IPAS  possuem  como  procuradores  ou  representantes  legais 

JULIANA GAHARY REGUS, Gerente Administrativa do IAAL – Instituto Alcides Andrade 

Lima,  no  Hospital  Memorial  Guararapes,  e  ROBERTO  DE  AGUIAR  SILVESTRE, 

funcionário da Associação Dr. Bartholomeu Tacchini, com sede no Rio Grande do Sul, 

terra de origem de PAULO LUIZ ALVES MAGNUS.

Os dois prepostos autorizados a movimentar as contas do IPAS não são 

empregados  formais  do  instituto,  conforme  pesquisa  no  CAGED  do  Ministério  do 

Trabalho.

 

O próprio JONEI LUNKES foi contratado para trabalhar no IAAL/IPAS por 

intermédio de Paulo Magnus, passando a ser a face visível destas OS´s, atuando como 

seu representante legal, em Natal e em Recife.

A  mensagem  que  segue  e  as  ligações  telefônicas  colhidas  nos  autos 

retratam fielmente a assertiva posta.

Mensagem original
De: Superintendência FBAH < superintendencia@fbah.org.br >
Para: jonei lunkes - MV < jlunkes@uol.com.br >
Assunto: Procurando pelo amigo
Enviada: 05/08/2009 17:36

Caro Jonei
Na semana passada estive com o Paulo Magnus em Santos e êle me deu a 
notícia que você saiu do frio para o calor de Recife.
Desejo muito sucesso para você.

Esse e-mail,  e outros que constam no processo, mostra o link de JONEI 

LUNKES com a MV SISTEMAS, a ponto de ser identificado no e-mail mandado por 

terceiro o vínculo com a empresa de PAULO MAGNUS.
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No  mesmo  sentido,  o  elo  entre  JONEI  e  PAULO  MAGNUS/MV 

SISTEMAS/IPAS é comprovada através de diversas ligações em que JONEI LUNKES 

pede para que a MV SISTEMAS faça a sua defesa em um procedimento no Tribunal de 

Contas de Pernambuco à época em que ele era o administrador da UPA de Imbiribeira-

PE, administrada pelo IPAS:
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Jonei retorna ligação de Itamar e o mesmo diz que o Edmílson 
viajou teria deixado uma defesa de Jonei do Tribunal de Contas, 
só que Edmílson viajou e não deixou a Procuração nem a defesa, 
Itamar  diz  que  a  Procuração  é  fácil  manda  para  Jonei  e  ele 
manda de volta assinado, Jonei diz que falou isso aí para ele 
faz 15 dias e que falou com Paulo e ele disse que estaria 
tudo certo e tudo pronto, Itamar diz que Edmílson ligou 
para ele e disse que ia viajar hoje para Nova York e que a 
documentação tá tudo certo, Itamar pegou hoje na M V. 
Itamar que a defesa não está com ele e que o prazo era hoje e 
ligar não adianta porque ele está no voo, Jonei diz que vai ligar 
para  o Paulo  para  ver  isso  e  ver  se  ele  tem e  pergunta se 
Itamar chegou a ver o que o Tribuna de Contas mandou e 
Itamar diz que não viu, então Jonei diz que foi por essa 
razão que ele saiu, para não ter essa encheção de saco. 
Itamar  diz  que  quando  parar  no  computador  ele  manda  a 
Procuração para Jonei assinar e mandar.
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Conversam sobre o Processo e a Procuração relativa ao Tribunal 
de Contas,  Paulo diz que está em Óbidus,  Portugal.  Paulo 
diz que a Tina ligou para ele ontem e disse que quem vai 
responder isso é a Secretaria de Saúde, Jonei diz que ficou 
cobrando da “moça lá da UPA”, Paulo diz que “não sabe se 
ela não fez o que ela fez”,  e que ele está viajando e o 
Edmílson também e acha que a data é 23, Jonei diz que era 10 
dias após o recebimento e Paulo diz que a Tina disse ontem que 
era 30  dias e que era dia 23.  Paulo fala para Jonei mandar 
uma carta dizendo que não é o representante mais, Jonei 
diz que não é assim que funciona, porque quem responde 
é quem era administrador na época dos fatos,  Paulo diz 
que entendeu, Jonei diz que é por essas coisinhas que ele 
saiu, para não passar por essa encheção de saco e diz que 
não há nada de irregular lá, Paulo então diz que os caras 
estão questionando a quantidade de médicos contratados 
lá. Jonei diz que esse é o problema, porque o cara que tá 
lá não entende de nada de saúde e fica canetando, porque 
ele tem que mostrar serviço,  e diz que:  “por isso que mexer 
com dinheiro público hoje em dia não é simples né,  tem 
que,  eu fico preocupado,  porque assim,  senão tiver o 
pronunciamento né, o Estado se defende lá bonitinho, eles 
podem encarar que eu concordei com o que tava.” Paulo 
então interrompe Jonei e pede para Jonei ligar para 
Itamar e pegar uma assinatura de Juliana e solicitar um 
dilatação do prazo, Jonei diz que é porque o Edmílson não passou 
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nenhum processo,  nem nada para ele também e ele deve tá 
“bulhando”,  Paulo então diz ele também pode falar com Joel da 
UPA também e que não vai dar nada não e pede perdão a Jonei, 
Jonei diz “Tá ok.” e o áudio se encerra.
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Jonei fala sobre a conversa que acabou de ter com Paulo. Itamar 
fala então o que consta na Notificação para Jonei diz que o prazo 
dado é de 30 dias, nos termo do art. 49 da Lei Estadual e que ele 
está com a notificação,  Jonei diz que quem recebeu isso foi o 
irmão de Jonei em um endereço dele que consta na Receita 
Federal, de Xanxeré, Itamar diz que gostaria de saber a data que 
o irmão de Jonei recebeu.  Jonei vai procurar no computador e 
Itamar pergunta como Jonei está em Natal (nome parecido com 
Natal que Itamar fala quando o áudio dá uma interferência) 
Jonei diz que está tudo bem e que nem parece que faz um 
ano que ele saiu de onde Itamar está. Itamar fala que está 
sentando com Juliana porque agora que ele vai acertar 
aqueles contratos que ficaram para acertar e diz que 
passou esse ano prestando serviço a UPA sem ter nada 
entendeu o “único contrato que tinha era a palavra Itamar 
e Jonei”, Jonei diz então que se precisar que confirma ele 
está disposto e Itamar diz que vai cobrar a ela esse ano.
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Jonei fala que seu irmão recebeu dia 23 de maio e que conta o 
prazo até dia 23 de junho, Itamar diz que a data do ofício tá dia 
16 de maio, ele achava que por alguma razão poderia ser que o 
irmão de Jonei tivesse recebido no mesmo dia então o último dia 
para apresentar a defesa seria hoje,  Itamar em seguida passa 
seu e-mail para Jonei enviar, que é itamarizaias@hotmail.com 
Itamar diz que vai responder com a Procuração para Jonei 
assinar,  escanear e mandar de volta,  Itamar fala que Edmílson 
não vai chegar a tempo por isso que ele deixou com ele isso, 
Jonei pergunta se não é o IPAS que está se defendendo e 
sim ele,  Itamar fala que é a pessoa física de Jonei e não 
como o Diretor do IPAS.  Jonei diz que “não queria ter o 
nome nisso aí”  que ele havia falado com Paulo e que 
mexer com dinheiro público não dá certo,  Itamar diz que 
falou sempre sobre isso e que ele está ali há 10  anos e 
sabe como funciona.

Acrescente-se que até mesmo faturas emitidas para a UPA DE IMBIRIBEIRA, 

em Recife, e as despesas de viagem e hospedagem, entre Recife e Natal, de JONEI 

LUNKES, e também de PAULO MAGNUS e do advogado do IPAS, Edmilson Paranhos, 

para MACÉIO E ARAPIRACA, em Alagoas, Estado onde o IPAS administra o hospital de 

Santana de Ipanema, foram inseridas na prestação de contas do IPAS em Natal. Ou 

seja,  o  contribuinte  natalense  pagando  as  despesas  operacionais  da  organização 

comandada por PAULO LUIZ ALVES MAGNUS. Veja o teor dos documentos inseridos na 

prestação de contas do IPAS, como se fossem despesas decorrentes do contrato de 
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gestão da UPA do Pajuçara:
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Aliás,a prova cabal do acerto prévio da contratação do esquema de PAULO 

LUIZ  ALVES  MAGNUS  por  parte  de  THIAGO  BARBOSA  TRINDADE  e  ALEXANDRE 

MAGNO  ALVES  DE  SOUZA  é  exatamente  essa  última  fatura  de  despesas  de 

hospedagem, em um quarto  triplo  do NATAL PRAIA HOTEL,  de JONEI  ANDERSON 

LUNKES,  preposto  de  PAULO MAGNUS,  inserida  na  prestação  de  contas  do IPAS. 

Perceba-se que a fatura se reporta ao período de hospedagem que vai de 03/06/2010 

a 11/06/2010. Na data inicial, sequer o contrato de gestão havia sido assinado. A Lei 
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Municipal  nº 6.108,  de  02  de  junho  de  2010,  dispondo  sobre  a  qualificação  de 

entidades sem fins lucrativos como organizações sociais, somente foi publicada no 

próprio dia 03/06/2010. Nem mesmo a qualificação do IPAS como organização social 

havia sido declarada pela administração municipal, o que somente veio ocorrer no dia 

04/06/2010. A publicação da dispensa de licitação e do extrato do contrato de gestão 

só  foram viabilizados no dia  08/06/2010.  A própria  inauguração da UPA somente 

ocorreu em 09/06/2010. 

Essa estratégia de inserção de despesas de toda a espécie nas prestações 

contas da UPA e dos AMEs se vê ao longo de toda a execução do contrato, sendo um 

modo relativamente fácil de obtenção de recursos público à custa de um procedimento 

fraudulento. No decorrer desta petição, outras notas fiscais e faturas sem respaldo 

legal foram colocadas nas prestações de contas da UPA e dos AMEs com o intuito, 

perguido e alcançado, de desviar recursos públicos.

Aliás, o cárater dilapidador do patrimônio público de PAULO MAGNUS/MV 

SISTEMAS  é  registrado  em  uma  reportagem  jornalística  que  retrata  o  início  da 

atuação desta entidade no terceiro setor em Alagoas, no município de Santana do 

Ipanema:

Os  cidadãos  de  Santana  do  Ipanema  não  têm  o  que  comemorar  

quando a saúde pública está em questão. Uma auditoria do Ministério  

da  Saúde  realizada  no  município  constatou  uma  série  de 

irregularidades  no  Hospital  Dr.  Clodolfo  Rodrigues  de  Mello.  Os  

auditores querem a devolução de mais de R$ 3,7 milhões que teriam  

sido gastos enquanto o hospital esteve fechado. A conta foi paga pela  

prefeita  Renilde  Bulhões,  esposa  de  Isnaldo  Bulhões,  

conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE).

As  informações  constam  no  relatório  nº  10499,  feito  por  quatro  

auditores do Departamento Nacional de Auditoria dos SUS. De acordo  

com a inspeção, o Hospital Regional de Santana do Ipanema, como é  

mais conhecido, está repleto de irregularidades. A principal delas é a 

contratação do Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde 

(IPAS).
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Organização Social de Saúde (OSS) para poder administrar o hospital  

municipal. A legislação federal só permite que esse tipo de entidade  

contrate  com  os  entes  da  saúde  pública,  mas  ainda  assim  com  

restrições. Fato curioso é que o instituto, que só possui contrato  

com a  prefeitura de Santana do Ipanema,  foi  criado  poucos  

meses  antes  do  lançamento  da  licitação  para  gestão  do 

Hospital Regional. A negociata da prefeita Renilde com o IPAS 

é esmiuçada em 25 das 50 páginas do relatório. 

(http://www.extralagoas.com.br/noticia/920/esta-semana-nas-
bancas/2011/12/15/prefeita-gasta-r-37-milhes-com-hospital-
fechado.html)

Pelas ligações abaixo, não resta dúvida que PAULO LUIZ ALVES MAGNUS/ 

MV SISTEMAS é a pessoa que controla o contrato do IPAS em Santana do Ipanema-

AL,  tanto é que ele entra em contato com a Prefeita do município  alagoano para 

cobrar o pagamento do IPAS:
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Paulo liga para Vladimir e falam sobre a 
prefeitura de Santana que está atrasando 
o pagamento. 
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Paulo diz para João que ele tem que falar 
com a Prefeita sobre o saldo do IPAS e 
dizer que o repasse tem que ser de 2 
milhões mensal antecipado.
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Paulo X Prefeita Omar passa para Prefeita de Município do 
Estado  de  Alagoas  e  Paulo  fala  com  a 
prefeita e explica a situação das contas.

PAULO LUIZ ALVES MAGNUS também tem um representante no Estado de 

Alagoas para “angariar novos negócios”, ou seja, para tentar replicar outras vezes o 

modelo  de  contratação  em  outros  municípios  do  Estado  de  Alagoas.  Aliás,  este 

interlocutor  afirma  que  tanto  ele,  como  PAULO  MAGNUS,  representante  da  MV 

SISTEMAS/IPAS/IAAL, não são éticos nos negócios. Confira-se:
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HNI  diz  que  está  em Maceió,  trabalhando  com “o 
Paulo”,  mas que está à procura de outra proposta de 
trabalho e, então, pergunta a JONEI se não há alguma 
coisa para ele em Natal.  JONEI responde dizendo que, 
em Natal, o mercado é muito restrito, pois a maioria dos 
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9
5

Para: 
JONEI

hospitais é público; os demais são privados e só há um 
filantrópico,  o  qual  é  dirigido  pelos  próprios  médicos. 
JONEI diz que o mercado de hospitais públicos e privados 
não é para eles (Jonei e HNI), tendo HNI concordado com 
ele.  Em seguida,  HNI diz  que Paulo pediu que ele 
ficasse representando o IPAS, em Maceió, fazendo 
elo  de  ligação  com Estado  e  com as  Prefeituras 
(“prospecção  de  novos  negócios”).  Continuando, 
JONEI e HNI conversam sobre “Paulo”, tendo o primeiro 
dito que este “não é má pessoa”, mas que fazia algumas 
“loucuras”.  JONEI diz que deixou o cargo, onde atuava 
como procurador, mas que não queria desempenhar essa 
função.  HNI  diz  que  “Paulo”  é  “muito  cheio  de 
rolos”, ao que JONEI concorda e diz que “esse é o 
problema”.  JONEI  relata  que  foi  convidado  por 
“Paulo”  para  um  Fórum  destinado  a  líderes  do 
setor de saúde, denominado “Saúde Business”, no 
qual o tema era “Ética nos Negócios”, e que disse: 
“como é que a gente vai lá, cara, falar sobre isso se 
a  gente  não  aplica”. Nesse  momento,  HNI 
complementa: “se a gente não tem muita, né?”. Ao 
falarem sobre um levantamento sobre a filantropia, em 
Recife,  feita  por  uma  pessoa  chamada  “Alessandro”, 
JONEI  diz  que  este  verificou  irregularidades  de 
“Paulo”  (“merda,  ainda,  das  coisas  do  Paulo”)  e 
que, por isso, decidiu sair do IPAS e que o próprio 
“Alessandro” não aceitou administrar a UPA de Natal.

 

 Em outro email interceptado com autorização judicial (242.jlunkes), há 

vários indícios de crimes contra a administração pública que teriam sido cometidos por 

PAULO  MAGNUS,  pois  se  noticia  o  oferecimento  de  vantagem indevida  para  que 

funcionários públicos deixem de praticar ato de ofício contrários aos seus interesses, 

como  consta  no  anexo  deste  e-mail,  onde  a  distribuição  de  “propina”  abrange 

funcionários federais  (ex: Fiscal  da Receita Federal  de Caruaru para encerrar uma 

fiscalização  no  IAAL)  e  funcionários  públicos  estaduais  (ex:  Fiscal  de  obras  do 

Município  de  Jaboatão  dos  Guararapes,  para  não  interditar  uma obra  no Hospital 

Memorial Jaboatão administrado pelo IAAL). Apesar desses fatos não terem relação 

com os crimes investigados em Natal,  eles servem para referenciar a pessoa que 

esteve por trás do contrato de gestão celebrado pelo município com o IPAS, para 

administrar a UPA do Pajuçara.

O  mesmo  modus  operandi utilizado  para  que  o  IPAS  se  instalasse  no 

Município de Natal, aparentemente, também foi repetido no Estado do Mato Grosso, 

ou  seja,  de  forma  “inexplicável”  apenas  o  IPAS  se  habilitou  a  concorrer  no 

38



chamamento  público,  passando  a  administrar  unidades  de  saúde  naquele  estado, 

conforme notícia colhida na internet:

O Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde (Ipas) – que  

já venceu edital de R$ 31 milhões para administrar o Hospital  

Metropolitano de Várzea Grande - foi o único habilitado, nesta  

segunda-feira,  de  manhã,  na  fase  de  apresentação  de 

documentação,  para  concorrer  ao  ‘chamamento  público’  de 

Organizações  Sociais  (OS)  interessadas  em  implantar  e  

gerenciar a Central Estadual de Abastecimento de Insumos de  

Saúde (Ceadis).

A assessoria da Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, ao  

Olhar  Direto,  que,  agora,  a  comissão que comanda o  chamamento  

aguarda o prazo recursal, para abrir, no próximo dia 21, o envelope  

com o preço apresentado pelo instituto pernambucano. 

A continuidade do processo para definir qual OS vai criar e administrar  

a  Ceadis  só  foi  possível  porque  a  SES  conseguiu,  por  meio  de  

mandado  de  segurança,  ‘derrubar’  a  liminar  concedida  à  empresa  

paulista  R.V  Consult.  Esta  havia  conseguido  liminar  na  Justiça,  

impedindo o prosseguimento do chamamento,  argumentando que o  

edital  não  previa  o  melhor  preço  e  técnica  –  já  que  eliminava  do  

certame empresas experientes, dando preferência somente a OS’s.

Com isso, a Ipas ‘caminha’ com tranquilidade para vencer mais um 

edital  lançado  pelo  secretário  Pedro  Henry –  que  começou  a 

terceirização na gestão de unidades de saúde de Mato Grosso e já  

recebeu o ‘aval’ do Tribunal de Contas da União (TCU) para tal. Henry,  

porém, rechaça o termo “terceirização” e fala em implantação de novo  

modelo de gestão3.

A contratação do IPAS pela Secretaria Estadual do Mato Grosso também é 

3 Disponível em:http://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=183777 
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comentado por JONEI LUNKES. Este afirma que a entrada das organizações sociais no 

Mato  Grosso  só  teve  um  defeito,  começou  com  o  IPAS  de  PAULO  MAGNUS/MV 

SISTEMAS:
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HNI diz que irá, na semana seguinte, à Concórdia/SC para 
uma  reunião  regional,  tendo  JONEI  dito  que  “Rubinho” 
havia  lhe  convidado  para  ir,  mas  que  não  poderia 
comparecer.  Ao  ser  perguntado  sobre  alguma novidade, 
HNI  deixa  transparecer  que  está  administrando  um 
hospital  e  que  há  dificuldades,  como a  interferência  da 
prefeitura.  Segundo  HNI,  “São  Camilo”  está 
demonstrando interesse em “entrar’ na “questão de 
OS”,  analisando  a  possibilidade  de  “pegar  OS  no 
Paraná”  e  que  pegaram  “cópia  da  OS  de  Mato 
Grosso”,  a  qual  “dizem que,  hoje,  é  a  melhor...  a 
mais  organizada”. Nesse  momento,  JONEI  ironiza 
dizendo que “lá só tem um defeito: o IPAS estreou 
lá,  foi  o  primeiro”.  Os  dois,  então,  riem  e  HNI 
complementa dizendo que “só escolheram mal”. HNI 
e JONEI conversam sobre o interesse de implantação do 
modelo de gestão por OS’s em vários locais (Curitiba/PR, 
Telêmaco  Borba/PR  e  no  Estado  de  SC).  Em  seguida, 
JONEI alerta que não é bom negócio entrar em OS onde o 
município é o contratante em face da falta de orçamento e 
os dois concordam que é melhor quando o contratante é o 
Estado. Continuando,  JONEI diz que está desanimado 
com “esse negócio de OS” e que não sabe no que 
“isso” vai dar.

Em novo diálogo, JONEI LUNKES, um dos idealizadores da implementação 

do terceiro setor no Município de Natal, mostra preocupação com a desorganização do 

negócio relativo às OS e a imagem que começa a marcar a atividade:
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Após MARCELO perguntar como estavam as coisas 
em Natal, JONEI diz que as “coisas não são de longo 
prazo”,  que  “é  muito  bagunçado”  e  que  “não  é 
sério”. JONEI diz que pensa em sair “dessa área”; 
há  uma  exigência  muito  grande  por  parte  de 
clientes  e  de  órgãos  fiscalizadores,  que  “ganham 
pouco” e que achavam que o seu salário seria melhor. Em 
seguida, JONEI e MARCELO conversam sobre o futuro e a 
possibilidade  de  mudarem  de  atividades.  JONEI  diz: 
“esse  negócio  de  OS,  essas  coisas,  já  colou  a 
imagem da pilantragem... isso não vai ter futuro”.

 

Aliás, sobre a real dimensão da contratação de organizações sociais pelo 
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poder  público,  PAULO MAGNUS/MV SISTEMAS fez  uma declaração bombástica  em 

relação a administração de unidades de saúde por OS no Estado de Pernambuco em 

um diálogo travado com uma pessoa de nome FERNANDO. PAULO relata que não 

ocorreu  uma  “verdadeira” seleção  das  organizações  sociais  para  administrar  os 

hospitais do Estado de Pernambuco, o que na verdade ocorreu foi uma  repartição 

antecipada  dos  hospitais  entre  as  organizações  sociais,  conforme  diálogo 

abaixo. 
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Paulo diz “como o nosso Secretário não deu nenhum retorno 
para nós, eu peguei e to fazendo um trabalho político. Eu 
procurei  alguns  Deputados  Federais  aí  hoje  e  tive  uma 
reunião com o Presidente da Assembleia e saí da Assembleia 
agora e combinei  com ele  de fazer,  de nós fazermos um 
documento comparando o custo de nossas unidades, com os 
hospitais  públicos,  com  as  UPA´s  e  se  possível  com  os 
próprios hospitais públicos mesmo, esse talvez não seja um 
dado muito fácil de conseguir, os hospitais: Dom Hélder e 
Miguel  Arraes  a  gente  tem facilidade  que  está  no  Diário 
Oficial o preço do valor deles, né?” Fernando diz: “é.” Paulo 
diz  “e  aí  é  o  seguinte,  vamo  pegar  fazer  um 
documento e ele se propõe a nos levar ao Governador, 
discutir com o Governador isso  e inclusive vai chutar 
a barraca.” Paulo continua conversando com Fernando 
sobre  este  assunto.  Conversam  muito  sobre  a 
salvação dos Hospitais filantrópicos do estado e fala 
que os hospitais que não tem UTI estão em condições 
falimentar. Paulo fala que Figueira já foi a sua casa 
pedir ajuda, e que é seu amigo e que desde a reunião 
que houve e o atraso do pagamento da UPA o Figueira 
não  atende  mais  suas  ligações.  Paulo  em  certo 
momento da ligação fala que teve uns 15 minutos de 
conversa  com  o  Governador  e  que  a  UPA  de 
Imbiribeira  vai  ser  a  primeira  UPA  no  Brasil  a  ser 
creditada e que iria receber a visitação da DNV para 
credenciamento e que em razão desta conversa com o 
Governador o Figueira ficou incomodado. Fernando fala 
em  outro  momento  da  ligação  que  encontrou  com  João 
Alexandre  em  Gravatá,  onde  Fernando  tem  casa,  e 
conversaram e que João Alexandre lhe disse que Marcelo 
Ventura  contratou  ele  para  um  projeto  no  Hospital 
Metropolitano e que desistiram do Hospital Metropolitano e 
que desistiram porque Marcelo Ventura queria o Dom Hélder. 
Marcelo  não  tinha  transformado  ainda  em  O.S.  a 
Fundação, então o vice-Governador chamou Fernando 
para  entrar  como  “laranja”  (palavra  dita  por 
Fernando) e que Fernando não aceitou. Eles queriam 
que Fernando entrasse na licitação e Marcelo é quem 
ia  administrar  o  Dom  Hélder. Fernando  diz  em  outro 
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momento que Paulo é o Presidente da Federação, que é 
a  Federação  dos  Hospitais  Filantrópicos  de 
Pernambuco. Paulo conta diversas conversas que teve 
para possibilitar a divisão das UPA´s. Ao final da ligação 
Fernando diz que tem com o estado o mutirão de ortopedia 
que está fazendo pouco mais ainda tem, tem a UTI e tem os 
crônicos, é isso que Fernando tem com o Estado e com o 
município ele tem contra polinização (palavra parecida com 
essa) que está na faixa de 800 a 900 mil reais, essa é a 
contratualização porque ele tem o SADI, MAP e residência 
terapêutica. Paulo gostaria de uma tabela de Fernando para 
fazer uma comparação com os Hospitais público do Estado.

Obs.:  o  Secretário  Estadual  de  Saúde  de  Pernambuco  é 
Antonio Carlos Figueira. 
Sobre  a  DNV  há  um  site  que  informa  em  que  são 
especializados http://www.dnv.com.br/industry/healthcare/

A existência  de acordos prévios  para possibilitar  a divisão  das UPAS no 

Estado de Pernambuco é uma fato gravíssimo que foge ao objeto desta investigação , 

mas  revela  o  modus  operandi do  requerido  PAULO  LUIZ  ALVES  MAGNUS  na 

consecução dos contratos das organizações sociais que controla..

Para finalizar, não resta dúvidas que o IPAS é uma entidade, tal qual o IAAL, 

que é manipulada por PAULO MAGNUS/MV SISTEMAS. Até mesmo, o ex- secretário 

adjunto  de  administração  e  finanças  da  SMS,  CARLOS  FERNANDO   PIMENTEL 

BACELAR VIANA afirma que PAULO LUIZ ALVES MAGNUS era o presidente do IPAS, tal 

o seu poder de mando na organização social :

“QUE  o  IPAS  foi  contratado  por  contrato  emergencial;  QUE  não  

participou de nenhuma reunião para contratação do IPAS; QUE teve  

contato  burocrático  com  o  IPAS  após  a  contratação  para  tratar  a  

respeito dos pagamentos,  prestações de contas, planilhas e certidões;  

QUE este contato era feito com um gaúcho de nome CRISTIAN TASSI;  

QUE JONEI era o gestor administrativo do IPAS no projeto da UPAS;  

QUE  JONEI  foi  substituído  por  CRISTIAN  TASSI  ;  QUE  PAULO 

MAGNUS  era  o  presidente  do  IPAS;  QUE  PAULO  MAGNUS 

chegou a participar de algumas reuniões sobre as UPAS; QUE 

CRISTIAN e JONEI compareciam a SMS para tratar de assuntos ligados  

ao contrato do IPAS.”
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Tão logo se sagrou vencedor da licitação da UPA de Pajuçara em Natal-RN, 

o IPAS contratou a MV SISTEMAS para informatizar o atendimento neste unidade. A 

contratação, do ponto de vista formal, é perfeita, mas existiu todo um direcionamento 

para beneficiar a empresa controladora. No tópico dedicado a prestação de contas da 

entidade, será esmiuçada a forma pela qual os recursos públicos foram desviados.

2.IX.  A SAÍDA DE JONEI LUNKES DO IPAS E A SUA CONTRATAÇÃO COMO 

CONSULTOR DO MUNICÍPIO DE NATAL PAGO PELO IPAS. 

JONEI LUNKES apesar de ser o administrador da UPA-Unidade de Pronto 

Atendimento  administrada  pelo  IPAS,  nunca  possuiu  um  contrato  formal  com  a 

entidade, o único vínculo que o ligava a instituição era a palavra dada por PAULO 

MAGNUS. 

Assim, no meio do contrato entre o IPAS e a Secretaria Municipal de Saúde, 

JONEI  LUNKES resolve  deixar  o  IPAS para passar  a  trabalhar  junto  com THIAGO 

TRINDADE e ALEXANDRE MAGNO na Secretaria Municipal de Saúde, após convite dos 

dois para ajudar a “aumentar a presença do terceiro setor” no município de Natal.

O  depoimento  da  atual  Secretaria  de  Saúde,  MARIA  DO  PERPETUO 

SOCORRO,  esclarece a função exercida por JONEI LUNKES na SMS-Natal:

“QUE  quando  a  depoente  assumiu  o  cargo  de  adjunta,  soube  que  

JONEI estava se desligando do IPAS e passando a prestar assessoria  

ao gabinete do secretário Municipal de Saúde (Thiago Trindade); QUE  

acredita que de agosto para setembro de 2010, JONEI já começou a  

trabalhar  na SMS;  QUE esta  assessoria era  para possibilitar  a  

implantação das UPAs; QUE JONEI  tinha uma sala  no  prédio  da 

SMS; QUE a sala de JONEI era em frente a sala da depoente; QUE a  

sala de JONEI ficava no primeiro andar, em frente a sala de gestão e  

logística; QUE JONEI recebia algumas pessoas na sala, mas não  

sabe dizer quem eram; QUE JONEI comparecia com frequência  

a SMS; QUE acredita que JONEI era contratado para prestar  
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assessoria, mas não sabe dizer como foi feito o contrato dele e 

quanto  ele  recebia  da  SMS; QUE  não  se  recorda  de  outros 

assessores  que  foram  contratados  pela  SMS  e  que  tinha  a 

mesma função desempnehada por JONEI; QUE os funcionários  

da SMS especulavam que JONEI recebia entre doze e quinze mil  

reais por mês; QUE o Secretária Municipal de Saúde ganha nove  

mil e duzentos reais; QUE JONEI ficou na SMS até a saída de 

THIAGO TRINDADE; QUE ele simplesmente desapareceu; QUE 

não foi publicado no Diário Oficial qualquer ato rescindindo o  

contrato, nem JONEI fez qualquer cobrança a SMS; QUE quando 

virou  Secretária,  abriu  a  sala  ocupada  por  JONEI  e  não 

encontrou  nenhum  papel  ou  documento  no  local;  QUE 

ALEXANDRE MAGNO dividia  a  sala  com JONEI,  mas  também 

ocupava a sala do secretário e uma sala de reunião no primeiro  

andar; QUE na sala ocupada por JONEI existiam duas mesas,  

uma  ocupada  por  JONEI  e  outra  por  ALEXANDRE;  QUE 

ALEXANDRE estava quase que diariamente na SMS; QUE ALEXANDRE 

era  um assessor  do gabinete  do secretário;   QUE ALEXANDRE não  

atuava como procurador do município da SMS; QUE ALEXANDRE era  

uma pessoa muito próxima a THIAGO;  QUE ALEXANDRE ocupava a  

sala de THIAGO quano ele  estava e quando ele  não estava;  QUE  

ALEXANDRE chegou a participar de reuniões com servidores da SMS,  

como parte  da gestão da SMS; QUE acredita  que ALEXANDRE não  

recebia pela SMS, mas pela Procuradoria do Município.”

A  utilização  de  uma  sala  na  Secretária  Municipal  de  Saúde  por  JONEI 

LUNKES é confirmada pelos emails  interceptados,  onde este trata de assuntos da 

própria Secretaria

 From: jrnconsultoria 

Sent: Thursday, October 21, 2010 5:32 PM
To: carla.regina@natal.rn.gov.br 
Subject: distribuição medicamentos - farmácias privadas
Carla,

Quando você estiver na SMS favor me procurar para me inteirar dos 
detalhes deste projeto.
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Estou utilizando sala ao lado da sala de Carlos.

Obrigado,

Jonei Lunkes

From: jrnconsultoria 

Sent: Monday, October 25, 2010 10:53 AM
To: Cristian Tassi 
Subject: Reunião SMS - Prestação de contas
Cristian,

Você pode passar na SMS para tratarmos da prestação de contas da UPA?

Pode ser hoje? Estou na SMS o dia todo. 

Favor confirmar o horário, para não haver desencontro.

Obrigado,

Jonei Lunkes

A forma como JONEI LUNKES foi contratado para ser “consultor” da SMS é 

extremamente  interessante.  Ele  foi  convidado  pelo  Secretário  de  Saúde  (THIAGO 

TRINDADE)  e  pelo  Procurador  Municipal  (ALEXANDRE  MAGNO)  para  trabalhar  na 

implantação do terceiro setor em Natal, mas como a SMS não teria como justificar 

esta  contratação  direta  de  JONEI  LUNKES,  este  criou  uma  empresa  (JRN 

CONSULTORIA) que passou a prestar consultoria ao Secretário THIAGO TRINDADE. Na 

verdade, esta consultoria ao IPAS era fictícia, pois este contrato servia apenas para 

justificar  o  pagamento  indevido  pelo  poder  público  a  este  particular  que  dava 

expediente na SMS para tratar de assuntos das organizações sociais, e que recebia 

por este serviço a quantia mensal de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), despesa 

que era inserida na prestação de contas do IPAS e depois, posteriormente, da MARCA.

A  sequência  de  emails  abaixo  retrata  como  foi  a  contratação  deste 

“consultor”, remunerado pelos cofres públicos às custas do contrato de gestão, com o 

aval  de  THIAGO TRINDADE,  ALEXANDRE MAGNO e  do  IPAS,  por  meio  de  PAULO 

MAGNUS/MV SISTEMAS/EDMILSON PARANHOS.

Em  06/09/2010 17:52,  Alexandre  Alves  de  Souza  < 
amagnosouza@gmail.com > escreveu:
Lunkes,
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Vamos deixar para quinta. Quarta Thiago estará em Brasília e retorna 
na própria quarta. Confirmarei hora da quinta, mas adianto que será 
a melhor para vc.
Valeu

Em 6 de setembro de 2010 10:25, Jonei Lunkes <jlunkes@uol.com.br> 
escreveu:

Caro Alexandre, 
Favor confirmar a reunião e horário para quarta-feira (08/09/2010).
Tentei falar com o Thiago, mas ele não atendeu.
Aguardo retorno.
Obrigado,
Jonei Lunkes

From: Jonei Lunkes 

Sent: Wednesday, September 08, 2010 1:54 PM
To: Olmir A. Decarli 
Subject: Re: Organizações Sociais - Hospitais próprios de SC
Boa Tarde Decarli, 
Ainda estou fazendo contatos. Amanhã vou a Natal pois o Sec. de Saúde 
quer me fazer uma proposta.
Na  verdade  ele  e  o  procurador  do  município  disseram  que  a 
confiança na entidade que eu trabalhava (e que lá tem uma UPA via 
OS) se resume a minha pessoa. Como sai querem que eu trabalhe 
em Natal.
Avalie bem esta questão de OS, pois tem oportunidades em todo o Brasil. É 
uma  boa  forma  de  desenvolver  os  princípios  da  ASSEC,  porém  com 
orçamento público e com as devidas garantias.
Mas se você souber de alguma oportunidade me avise, para que possamos 
avaliar.
Voltando ao HRSP se a tendência for OS, acho que tem que aumentar o 
saldo do fundo de reserva da Matriz.
Um abraço,
Jonei Lunkes

From: Jonei Lunkes 

Sent: Wednesday, September 22, 2010 10:48 AM
To: Alexandre Alves de Souza 
Subject: Re: Reunião Natal - Jonei Lunkes
Bom dia Alexandre, 
Conseguiram marcar com o Paulo?
Acredito que ele não queira ir para Natal, pois acha que Cristian vai pedir 
para sair da UPA.
Preciso falar contigo, para definirmos o quanto antes os detalhes do 
trabalho em natal.
Se com o IPAS não der certo (remuneração) temos alternativa? Se 
tivermos eu poderia já definir  a minha mudança para Natal,  e assim já 
iniciar o trabalho. O que você acha?
Aguardo seu contato.

46

mailto:amagnosouza@gmail.com
mailto:jlunkes@uol.com.br
mailto:decarli.oad@gmail.com
mailto:jlunkes@uol.com.br


Um abraço,
Jonei Lunkes
(81) 8699-8873

From: Jonei Lunkes 

Sent: Tuesday, September 28, 2010 8:27 AM
To: amagnosouza@gmail.com 
Subject: IPAS
Bom dia Alexandre,
Liguei ontem para o Paulo. Ele não havia entrado em contato.
Disse que estava avaliando e que me daria retorno hoje.
Independentemente da resposta dele, estou programando minha mudança 
para no máximo início da próxima semana.
Pode ser desta forma?
Você acha ideal eu constituir empresa? Se positivo, posso ir 
agilizando isto.
Um abraço.
Jonei Lunkes
(81) 8699-8873

From: Jonei Lunkes 

Sent: Tuesday, September 28, 2010 8:35 AM
To: central@contabil-central.com.br 
Subject: abertura de empresa
Prezados,
Estarei mudando para Natal, sou administrador.
Irei prestar serviço de consultoria em Natal (na área de 
administração hospitalar/saúde).
Os serviços serão prestados diretamente por mim.
Solicito as seguintes informações:
Para esta atividade posso utilizar o endereço residencial (apartamento que 
estou adquirindo em Natal)?
Qual o valor do ISS em Natal para este tipo de serviço?
São necessários no mínimo 2 sócios? Meu irmão é administrador também.
Vocês podem apresentar orçamento aproximado para abertura da empresa?
Qual o valor mensal da assessoria contábil?
Aguardo retorno para darmos continuidade.
Jonei Lunkes
(81) 8699-8873

Em  18/10/2010 12:32,  Alessandro  Hotmail  < 
alessandro_adcontre@hotmail.com > escreveu:

Bom dia Jonei;
Espero que esteja tudo bem com você e sua família.
E ai, como está se adaptando à nova cidade? Vai demorar um pouco.... até 
fazer novos amigos... etc.
Geralmente são as crianças que sentem mais, pois perdem as referências 
da escola (amigos, professora...).
Desde que você se mudou não consegui mais contato com você... e na 
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semana passada eu me lembrei de que você havia dito que iria verificar 
com o pessoal para quem tinha enviado o meu currículo se eles tinham 
alguma posição em vista. Você até me disse o nome da empresa, mas 
confesso que não guardei o nome.
Você conseguiu entrar em contato com eles??? Pergunto isso muito mais 
para saber qual a análise e comentários que fizeram sobre o meu currículo, 
pois tal informação pode me ser muito útil na revisão do currículo e/ou 
numa entrevista de emprego.
Estou muito propenso a ir a São Paulo e ver se consigo conversar com o 
pessoal da PRO (Ronaldo) e da São Camilo (Domingos). Por isso qualquer 
sugestão ou crítica sobre o meu currículo é bem vinda.
Se você tiver alguém ou algum contato em São Paulo que possa me indicar, 
agradeço-lhe muito. Eu tinha o telefone do Paulo Câmara e do Ronaldo, pois 
foram eles que me trouxeram para Goiás; mas perdi o contato há tempos.
Outro dia eu conversei com o Zezinho (Alexandre) e ele me disse que no 
próximo ano provavelmente deva surgir uma vaga de administrador na 
fundação que ele trabalha... e que irá me comunicar quando isso acontecer.
Com relação a outros contatos, na semana passada eu conversei 
com o Cristian (ainda sobre o reembolso das despesas. kkkkk) e ele 
me disse que você estava trabalhando ai como consultor da 
Secretaria de Saúde, mas que a UPA é quem pagará os honorários.
Eu comentei com ele que não sabia de nenhum detalhe sobre o seu contrato 
(na verdade só sabia que iria trabalhar para a Sec. Saúde). Você tem falado 
com ele??? Ele me disse ainda que talvez ele fique por ai apenas até o final 
deste mês.
Quanto ao Fabiano, ele me telefonou na sexta-feira dizendo finalmente que 
vão fazer o depósito do tal reembolso (Já não era sem tempo!!).
Já com o Marcelo eu conversei rapidamente hoje no Skype. Ele disse não ter 
novidades. Aparentemente continua muito tranquilo, só que disse que vai 
evitar de ficar assinando contratos em nome do hospital.
Bom, por aqui as coisas continuam meio devagar e sem muitas novidades... 
Em casa estamos num momento de paz!!! Minha esposa e eu estamos 
tentando uma reconciliação... que por enquanto está indo bem.
Vou ficando por aqui, pois esse horário de verão me deixa meio perdido em 
relação às horas.
Mantenha contato.
Um grande abraço.
Alessandro

From: Jonei Lunkes 
Sent: Friday, October 29, 2010 1:10 PM
To: paulo@mv.com.br 
Subject: Contrato
Paulo, bom dia.
Estou concluindo a abertura da empresa na próxima semana.
Encaminho conforme combinamos a minuta do contrato de 
consultoria.
Assim que tiver os dados completos da empresa, repasso para o Cristian.
Pode ser desta forma?
Segue meu telefone de Natal, caso não tenha recebido minha mensagem.
Um abraço,
Jonei Lunkes
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(84) 8809-5974

From: Jonei Lunkes 
Sent: Thursday, November 04, 2010 11:51 AM
To: paulo@mv.com.br 
Subject: Re: Contrato
Paulo,
Segue o contrato, agora completo.
Falta somente informar quem assinará pelo IPAS.
Um abraço.
Jonei Lunkes
(84) 8809-5974

 Em 16/11/2010 09:15, Paulo Magnus < paulo.magnus@me.com > 
escreveu:
Paranhos
Estou em Brasilia e não nos encontramos
Houve uma catástrofe no Ceu com o acidente e morte do Kia
Quero hoje o contrato do Jonei. O que falta?
Paulo Magnus
MV
Presidente
Em 15/11/2010, às 21:42, Jonei Lunkes escreveu:
> Paulo,
> Não recebi retorno do contrato.
> Se tiver alguma pendência, favor me avisar.
> Jonei Lunkes
> (84) 8809-5974

Ao  verificar,  com  autorização  judicial,  os  emails  de  JONEI  LUNKES, 

descobriu-se, pelo menos, uma finalidade desta “consultoria” prestada ao IPAS. Nesse 

caso,  serviu  para  enviar  à  PAULO  MAGNUS/IPAS,  com  mais  de  um  mês  de 

antecedência, em caráter privilegiado, a minuta do futuro edital de seleção da UPA de 

Pajuçara que seria lançado após o fim do contrato emergencial. Cabe ressaltar que o 

email  é  datado  de  06/10/2010 e  o  edital  só  foi  publicado  no  Diário  Oficial  do 

Município de Natal no dia 13/11/2010. 

Outro fato interessante é que JONEI LUNKES aponta pontos que podem ser 

modificados por PAULO MAGNUS/MV SISTEMAS para facilitar a contratação do IPAS, 

pois como aquele “trabalhava” na SMS/Natal, poderia alterar o edital em benefício da 

entidade que o contratava como “consultor”.
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From: Jonei Lunkes 

Sent: Wednesday, October 06, 2010 7:32 PM
To: paulo@mv.com.br 
Subject: Fwd: Edital de seleção para revisar.

Paulo,
Segue arquivo com algumas observações.
Em amarelo itens que podem ser excluídos.
Em verde itens que devem ser alterados.
Em azul um parágrafo que parece ter sido suprimido ao final do edital.

Jonei Lunkes
(81) 8699-8873

Portanto, fica claro que JONEI LUNKES foi instalado na SMS por ALEXANDRE 

MAGNO  ALVES  DE  SOUZA  e  THIAGO  BARBOSA  TRINDADE  para  favorecer  os 

interesses  do  esquema  contratado,  inclusive  garantindo  o  acesso  a  documentos 

públicos de forma privilegiada a PAULO LUIZ ALVES MAGNUS.

2.X.  A  NOVA  CONTRATAÇÃO  DO  IPAS  PELA  SMS/NATAL,  COM  A 

PARTICIPAÇÃO DECISIVA DO CONSULTOR JONEI LUNKES. A SAÍDA DO IPAS 

DA ADMINISTRAÇÃO DA UPA PAJUÇARA ABRINDO ESPAÇO PARA A ENTRADA 

DA ASSOCIAÇÃO MARCA.

O  primeiro  contrato  celebrado  com  o  IPAS  para  administrar  a  UPA  de 

Pajuçara foi emergencial, portanto tinha um prazo determinado. Com a proximidade 

do fim do contrato emergencial, a Secretaria Municipal de Saúde abriu uma seleção, 

contudo  esta  passou  a  ser  coordenada  “informalmente” por  JONEI  LUNKES,  o 

“consultor” contratado  pelo  IPAS,  circunstância  que  era  do  conhecimento  dos 

auxiliares de THIAGO TRINDADE na Secretaria de Saúde, como ANNIE AZEVEDO DA 

CUNHA LIMA, CARLOS FERNANDO PIMENTEL BARCELAR (Coordenador Financeiro) e 

THOBIAS  BRUNO  GURGEL  TAVARES  (Assessor  Jurídico),  pessoas  que  também 

seguiam  a  liderança  de  ALEXANDRE  MAGNO  ALVES  DE  SOUZA  e  obedeciam  as 

estratégias concebidas pelo Procurador Municipal, conforme revelaram os e-mails e a 

interceptação telefônica. 

 

A  atual  Secretária  Municipal  de  Saúde,  MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO 

NOGUEIRA  é  enfática  em afirmar  que  era  JONEI  LUNKES quem coordenava  este 
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processo de contratação:

“QUE  foi  aberto  um  processo  de  seleção  contratar  uma  OS  para  

administrar  a UPA de Pajuçara,  pois  o  contrato emergencial  com o  

IPAS tinha terminado; QUE quem estava a frente desta seleção na  

SMS era JONEI; (...)” 

Se quem conduz o  processo  é alguém contratado pelo  IPAS,  é  possível 

imaginar qual entidade iria ser a vencedora ?

O edital, como já exposto acima, foi enviado por JONEI, mais de um mês 

antes dele ser publicado oficialmente, para PAULO MAGNUS, seu chefe no grupo MV 

SISTEMAS,  inclusive com a possibilidade do mesmo ser modificado para atender aos 

interesses do IPAS.

O modelo do edital e do termo de referência foi discutido com ALEXANDRE 

MAGNO e THOBIAS TAVARES, conforme troca de emails abaixo. Vale ressaltar que o 

parecer  jurídico  pela  viabilidade  da  contratação  foi  dado  por  THOBIAS  TAVARES, 

assessor jurídico da SMS e não mais por ALEXANDRE MAGNO.

From: jrnconsultoria 

Sent: Thursday, November 04, 2010 11:39 AM
To: amagnosouza@gmail.com 
Subject: edital de seleção 002-2010
Alexandre,

Segue edital (falta somente completar os itens em azul - até sexta-feira 
devo ter isso).

Segue também o termo de referência alterado.

Se você quiser verificar o que alterei no termo, posso te mandar um arquivo 
que evidencia todas as alterações.

Penso que temos que revisar este termo com todo cuidado, pois na 
Ação Civil Publica do MP solicitando anulação do contrato com o 
IPAS o termo de referência é citado e de certa forma utilizado 
contra a SMS.

Se preferir reunir para finalizar isso, estou à disposição.

From: jrnconsultoria@uol.com.br 
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Sent: Thursday, November 11, 2010 6:57 PM
To: thobiastavares@gmail.com 
Subject: Edital UPA 
Dr. Thobias,

Repasso edital conforme combinado.

Jonei Lunkes
(84) 8809-5974

Como se  vê,  o  assessor  jurídico  da SMS,  THOBIAS TAVARES,  já  estava 

inserido  no  processo.  Em  outras  situações,  THOBIAS  TAVARES  é  acionado  por 

ALEXANDRE MAGNO em defesa dos interesses das organizações sociais, como  será 

demonstrado em outros tópicos dessa petição.

Após o termo de referência ser elaborado em parceria entre ALEXANDRE 

MAGNO e JONEI LUNKES, este foi enviado para ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA 

para que esta assinasse, como se fosse elaborado pela mesma e iniciasse o processo 

de seleção. Este procedimento de elaboração do termo de referência por ALEXANDRE 

MAGNO junto  com o  representante  da  organização  social  que  iria  ser  contratada 

também ocorreu na contratação do ITCI, conforme será descrito  adiante.  Naquela 

contratação,  o termo de referência   também é assinado por  ANNIE AZEVEDO DA 

CUNHA LIMA.

From: jrnconsultoria@uol.com.br 
Sent: Monday, November 08, 2010 5:21 PM
To: anniecunhalima@hotmail.com 
Subject: termo de referência - abrir processo
Annie,

Favor providenciar conforme combinado.

Jonei Lunkes
(84) 8809-5974

Perceba-se que o e-mail com o termo de referência da Secretaria Municipal 

de Saúde foi enviado para ANNIE AZEVEDO pela JRN CONSULTORIA, contratada pelo 

IPAS, para custear a consultoria de JONEI LUNKES. No mínimo, um grave conflito de 

interesses, não fosse o que realmente aparenta ser.

A elaboração do memorando solicitando ao Secretário Municipal de Saúde, 
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autorização para publicação de Edital de Seleção da Unidade de Pronto Atendimento – 

UPA Dr. Ruy Pereira dos Santos – Pajuçara também foi  elaborado por ALEXANDRE 

MAGNO/JONEI, e assinado por ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA e também enviado 

para a JRN CONSULTORIA.

From: jrnconsultoria@uol.com.br 
Sent: Friday, November 12, 2010 6:03 PM
To: jrnconsultoria@uol.com.br 
Subject: concluir memorando que alexandre mandou reduzindo ele - 
simplificando

Jonei Lunkes
(84) 8809-5974

From: jrnconsultoria@uol.com.br 
Sent: Monday, November 15, 2010 12:20 PM
To: jrnconsultoria@uol.com.br 
Subject: revisar amarelo e passar logo para alexandre definir isso

Jonei Lunkes
(84) 8809-5974

From: jrnconsultoria@uol.com.br 
Sent: Wednesday, November 17, 2010 10:54 AM
To: anniecunhalima@hotmail.com 
Subject: Edital - Memorando
Annie,

Favor verificar qual o número correto do memorando anexo, sendo que ele 
ficará com data do dia 03-11.

Assim que tiver o número, favor imprimir e colocar na pasta do processo do 
edital da UPA.

Conseguiu marcar com a Dra. Perpétua?

Jonei Lunkes
(84) 8809-5974

    Ou seja, JONEI ANDERSON, sob a tutela de PAULO MAGNUS, contratado pelo 

IPAS  através  da  JRN  CONSULTORIA  e  consultor  informal  de  THIAGO  TRINDADE, 

controlou todo o processo de seleção, que foi, portanto, inteiramente fraudado. 

A intervenção do “consultor do IPAS” JONEI LUNKES também ocorreu nos 

questionamentos apresentados pelo INSTITUTO SOCIAL FIBRA ao edital, organização 
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social que iria competir com o IPAS pela administração da UPA de Pajuçara.

 

JONEI  LUNKES,  com  efeito,  elabora  minuta  de  resposta  aos 

questionamentos e o submete ao assessor jurídico da SMS, THOBIAS TAVARES. Após 

o aval do assessor jurídico, a resposta é remetida para CARLOS FERNANDO PIMENTEL 

BACELAR, coordenador financeiro da SMS e Presidente da Comissão que iria escolher 

a entidade para administrar a UPA, tendo ele publicado a resposta através do ofício 

8843-2010-SEGAF/SMS em 24 de novembro de 2010. Confira-se:

From: jrnconsultoria@uol.com.br 
Sent: Wednesday, November 24, 2010 3:38 PM
To: thobiastavares@gmail.com 
Subject: Fwd: Questionamento Entidade Fibra

Dr. Thobias,
Encaminho resposta para sua análise.
Na sequencia lhe entrego o fax com os questionamentos.
Jonei Lunkes
(84) 8809-5974

Veja-se que os próprios questionamentos do Instituto Fibra também serão 

enviados por fax. Não está descartada a hipótese de o próprio Instituto Fibra também 

estar envolvido nessa farsa.

From: jrnconsultoria@uol.com.br 
Sent: Thursday, November 25, 2010 4:16 PM
To: cf-viana@hotmail.com 
Subject: Fwd: Esclarecimentos
Carlos,
Segue para resposta ao Instituto Fibra.
Jonei Lunkes
(84) 8809-5974 

Mensagem original
De: Thobias Tavares < thobiastavares@gmail.com >
Para: jrnconsultoria@uol.com.br
Assunto: Esclarecimentos
Enviada: 25/11/2010 15:53

...
THOBIAS B G TAVARES
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Advogado

Fone/Fax: +55 84 3206.9041

Cel: +55 84 8895.4696 | 9113.1933

Web: Twitter.com/thobiastavares

Skype: thobitv

MSN: thobiastavares@hotmail.com

Gmail: thobiastavares@gmail.com

                              

 Em um anexo de outro email interceptado (147.jrnconsultoria) datado de 

29/11/2010, JONEI LUNKES chegou a elaborar os critérios que seriam utilizados pela 

comissão para julgar as propostas das organizações socias, conforme conteúdo do 

arquivo denominado “planilha de pontuação do edital – notas dos proponentes”, o que 

demonstra o jogo concebido por THIAGO TRINDADE e ALEXANDRE MAGNO e a nefasta 

influência do funcionário pago pela entidade que estava concorrendo a seleção.

 

Já em 05/12/2010 às 20 horas, dois dias antes da publicação oficial no 

Diário Oficial do resultado da seleção da organização social, JONEI LUNKES envia um 

email  para  ALEXANDRE  MAGNO  combinando  um  encontro  na  manhã  do  dia 

06/12/2010. Este encontro serviu para revisar o resultado da seleção que escolheria 

o IPAS como vencedor e para preparar a sequência de atos que iriam afastar o IPAS 

do município de Natal e a assunção do contrato pela ASSOCIAÇÃO MARCA.

 

Em 06/12/2010 às 15:13, JONEI LUNKES já tem em um anexo do seu 

email (162.jrnconsultoria) o resultado final da seleção para a UPA de PAJUÇARA, tal 

como seria publicado no Diário Oficial do Município de Natal do dia 07/12/2010.

O Diário  Oficial  do  dia  07/12/2010 traz  o  resultado da seleção  em sua 

página de número seis:

PORTARIA Nº 338/2010-GS/SMS 06 DE DEZEMBRO DE 2010.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL  DE  SAÚDE,  no  uso  de  suas  atribuições 
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legais conferidas pelo artigo 5º, XIV, L da Lei Complementar nºs 020, 

de  02  de  março  de  1999,  com  as  alterações  impostas  pela  Lei 

Complementar n° 061/2005, e ofício n° 9010/2010-GS/SMS.

RESOLVE:

Art.  1º  -  Homologar  o  RESULTADO  DO JULGAMENTO  da  Comissão 

Julgadora  Especial  de  Seleção  de  que trata  o  EDITAL  DE SELEÇÃO 

002/2010  de  GESTÃO,  OPERACIONALIZAÇÃO  E  EXECUÇÃO  DAS 

AÇÕES  E  SERVIÇOS  DE  SAÚDE  em  regime  de  24  horas/dia,  que 

assegura a assistência universal e gratuita à população, na UNIDADE 

DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA DR. RUY PEREIRA DOS SANTOS – 

PAJUÇARA,  por  entidade  de  direito  privado  sem  fins  lucrativos, 

qualificada ou que pretenda qualificar-se como Organização Social no 

âmbito  do  Município  de  Natal,  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte, 

conforme definido neste Edital e seus Anexos.

Entidades habilitadas: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E 

SAÚDE  –  IPAS.  A  ASSOCIAÇÃO  MARCA  PARA  PRESTAÇÃO  DE 

SERVIÇOS  e  O  INSTITUTO  SOCIAL  FIBRA  foram  habilitadas  com 

ressalvas.

JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE TRABALHO.

Pontuação final alcançada pelas Entidades, considerando as propostas 

de técnica e de preço, conforme média ponderada:

1º - INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE/IPAS = 

36,34

2º - ASSOCIAÇÃO MARCA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS = 31,88

3º - INSTITUTO SOCIAL FIBRA = 31,26

THIAGO BARBOSA TRINDADE

Secretário Municipal de Saúde  

 Nesta  mesma  edição  do  Diário  Oficial  consta  um  pedido  do  IPAS 

renunciando ao certame e um despacho da comissão acatando o pedido do IPAS e 

convocando a segunda entidade (ASSOCIAÇÃO MARCA) para assumir a administração 

da UPA de PAJUÇARA:

MANIFESTAÇÃO IPAS:

À Comissão Especial de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde de 
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Natal – RN.

Prezados Senhores:

Pela  presente,  em  virtude  força  maior  que  nos  impossibilita  a 

execução dos serviços objeto do Processo de Seleção de que trata o 

Edital  de Seleção 002-2010 desta Secretaria  Municipal,  com vista a 

Gestão,  Operacionalização  e  execução das  Ações  de  Saúde,  para  a 

Unidade de Pronto Atendimento – UPA Dr. Ruy Pereira dos Santos – 

Pajuçara,  por  Entidade  de  Direito  Privado  sem  fins  lucrativos, 

qualificada  ou  que  pretenda  qualificar-se  como  Organização  Social, 

vimos pela presente, cientificar VS. Sas. de nossa decisão de renunciar 

ao  certame,  requerendo  seja  processada  nossa  exclusão  de  dito 

processo de seleção.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

EDMILSON PARANHOS DE MAGALHÃES FILHO

Procurador - OAB-PE 7809

DESPACHO:

Em 03/12/2010 o Presidente da Comissão recebeu manifestação do 

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE - IPAS, que 

informando motivos de força maior comunica a renúncia ao certame.

A  Comissão  Especial  de  Seleção,  em  razão  da  desistência  do 

INSTITUTO  PERNAMBUCANO  DE  ASSISTÊNCIA  E  SAÚDE  –  IPAS 

resolve:

1. Acatar o pedido de desistência do INSTITUTO PERNAMBUCANO DE 

ASSISTÊNCIA E SAÚDE – IPAS;

2. Convocar a segunda entidade melhor classificada.

3. Abrir prazo de 02 (dois) dias úteis para que a ASSOCIAÇÃO MARCA 

PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS,  segunda  entidade  melhor 

classificada,  apresente  os  documentos  elencados  nos  subitens  C.1, 

C.4, C.7, C.7.1, D.1, D.2 do Edital de regência.

4. Determinar que, uma vez cumprida a exigência do item anterior, a 

ASSOCIAÇÃO MARCA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS deverá assinar 

contrato de gestão objeto do referido edital.

5. Vencidos os prazos sem que a segunda colocada se manifeste, será 
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convocada a terceira colocada.

Natal, 03 de dezembro de 2010.

CARLOS FERNANDO PIMENTEL BACELAR VIANA

Presidente da Comissão

ELIZAMA Batista da Costa

Membro da Comissão

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO LIMA NOGUEIRA

Membro da Comissão

A saída do IPAS está ligada a opção de THIAGO TRINDADE e ALEXANDRE 

MAGNO em encerrar  a  “parceria”  com a  OS pernambucana,  concentrando toda  a 

negociação em uma única entidade, ou seja, a ASSOCIAÇÃO MARCA. 

PAULO MAGNUS/MV SISTEMAS/IPAS estava conversando com ALEXANDRE 

MAGNO  e  com  THIAGO  TRINDADE  sobre  o  novo  contrato,  conforme  email 

(1489f1ddef9bb97ecaad48f249322b84.eml)  obtido  mediante  o  procedimento  de 

cooperação internacional (MLAT), através do Departamento de Recuperação de Ativos 

e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) da Secretaria Nacional de Justiça (SNJ) do 

Ministério da Justiça (MJ), datado de 23 de novembro de 2010, portanto antes da 

desistência do IPAS do certame : 

-----Mensagem Original----- 

From: Paulo Magnus 
Sent: Tuesday, November 23, 2010 8:50 PM 
To: thiagotrindade.adv@gmail.com 
Subject: Como esta o processo 
Thiago
Não estou conseguindo lhe ligar ou mandar msg
Se o amigo tiver alguma duvida sobre o novo contrato e quiser falar 
posso ir a Natal amanha 
Tenho falado com o Alexandre
Paulo Magnus
MV
Presidente

As tratativas com o IPAS não avançaram e esta resolveu se retirar para dar 

lugar  a  ASSOCIAÇÃO  MARCA  que  passou  a  assumir  a  administração  da  UPA  de 

PAJUÇARA.
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Tão  logo  assumiu  o  contrato,  a  MARCA  contratou  a  mesma  JRN 

CONSULTORIA  (empresa  de  JONEI  LUNKES)  por  R$  22.000,00  (vinte  e  dois  mil 

reais/mês)  para  “prestar  consultoria”,  e  a  MV  SISTEMAS  (empresa  de  PAULO 

MAGNUS) por R$ 19.000,00 (dezenove mil reais/mês) para locação do uso do sistema 

MV2000. Isso significa, indiciariamente, que a transição do IPAS em favor da MARCA 

no lugar do IPAS foi devidamente acertada entre os requeridos. 

2.XI. A FALTA DE CONTROLE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA PELO 

IPAS.  A  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  COMO  SIMULACRO  PARA  O  DESVIO  DE 

RECURSOS PÚBLICOS.

A administração dos recursos públicos pelo IPAS não passou por nenhum 

controle, visto que a comissão que devia existir na SMS para analisar as prestações de 

contas não saiu do papel. Deste modo, a prestação de contas do IPAS era apresentada 

na  SMS  e  sem  qualquer  análise  ou  impugnação  das  prestações,  as  parcelas  do 

contrato foram sendo pagas, com o aval de CARLOS FERNANDO PIMENTEL BARCELAR 

VIANA e ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA.

 

Somente para a empresa de PAULO MAGNUS, a MV SISTEMAS foi pago a 

quantia de aproximadamente  R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) em um 

período de cinco meses. Esse valor coincide com o valor cobrado por PAULO MAGNUS 

a ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, através da seguinte mensagem:

“Alexandre  Suspendi  ao  que  tnhamos  programado  pelo  no 

recebimento porque seu tio informou q estaria resolvendo o pgto ate 

semana passada Como no saiu estarei retomando na prxima semanaS 

no entendo porque esto assumindo um risco deste tamanho por causa 

de R$ 500 mil?Paulo.”

Essa mensagem reforça a existência do pacto entre ALEXANDRE MAGNO e 

PAULO MAGNUS para a contratação do IPAS, insere um terceiro personagem – de 

forma cifrada,  Paulo  refere-se  a  um suposto  tio  de  Alexandre  que  iria  realizar  o 

pagamento da parcela devida de R$500 mil reais - e confirma a aceitação de uma 

vantagem atrelada ao pagamento não realizado.
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Deste montante, R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) foram gastos com a 

“manutenção dos sistemas”, “serviços de implantação” e “locação de equipamentos”, 

os outros  R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) foram gastos, no primeiro 

mês do contrato (julho de 2010), com “serviços de consultoria da MV SISTEMAS”.

O  mesmo  contrato  de  “consultoria” pago  pelo  IPAS  a  JONEI  LUNKES, 

através da JRN CONSULTORIA, também foi replicado para PAULO MAGNUS, por meio 

da “consultoria” que a MV SISTEMAS prestou ao IPAS.  

A TRUPE MKT (TRUPE MARKETING DIRETO LTDA) é outra empresa ligada a 

PAULO LUIZ ALVES MAGNUS que foi contratada pelo IPAS. Por sua vez, a referida 

empresa pertence a sua filha, LUIZA MONTE TEIXEIRA MAGNUS, que recebeu do IPAS 

a importância de R$ 5.470,00 (cinco mil quatrocentos e setenta reais). 

 

Porém, as empresas da família de PAULO LUIZ ALVES MAGNUS não foram 

as  únicas  beneficiadas.  Em  situação  bastante  peculiar  encontra-se  a  empresa 

CONTROLUZ.

 

A  CONTROLUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 07.387.732/0001-

25,  pelo  site  da  Receita  Federal,  tem  como  objeto  social  principal  o  comércio 

atacadista de material  elétrico e como objeto  social  secundário  a  instalação e 

manutenção elétrica.

Esta  empresa  também  foi  contratada  pelo  IPAS  -  INSTITUTO 

PERNAMBUCANO  DE  ASSISTÊNCIA  E  SAÚDE,  pelo  serviço  de  locação  de 

ambulâncias, recebendo por seus serviços a quantia de  R$ 147.069,24 (cento e 

quarenta e sete mil, sessenta e nove  reais e vinte e quatro centavos).

 

Ao  prestar  depoimento  na  Promotoria  do  Patrimônio  Pùblico,  Maurício 

Ricardo de Moraes Guerra (CPF : 021.792.294-53), sócio da CONTROLUZ afirma 

que a área de atuação da empresa nem é comércio atacadista de material elétrico, 

nem é locação de ambulância, mas um terceiro ramo:

“QUE trabalha na área de iluminação pública há trinta anos; QUE atua 

em Pernambuco,  Rio  Grande  do Norte  e  Paraíba;  QUE é  sócio  das 
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seguintes empresas : CONTROLUZ, PESCA BELA VISTA E ENERTEC; 

QUE  a  CONTROLUZ  trabalha  com  desenvolvimento  de 

tecnologia  em  hardware  em  softrawe  para  gestão  de 

iluminação pública e administração de contas públicas; QUE a 

PESCA BELA VISTA trabalha com aquicultura; QUE a ENERTEC trabalha 

com iluminação pública;  QUE a CONTROLUZ e PESCA BELA VISTA só 

atuam na iniciativa privada; QUE a ENERTEC atua em contratos com o 

Poder Público.”

Ao verificar as ocupações dos empregados da CONTROLUZ, no período em 

que as notas fiscais  foram emitidas para o IPAS, segundo dados do Ministério do 

Trabalho, percebe-se que esta só possui um único empregado que tem por ocupação 

trabalhar como motorista, todos os outros empregados da empresa são registrados 

em atividades ligadas à energia elétrica, o que reforça o argumento que a empresa 

não atua no segmento de locação de ambulância e que nunca as alugou ao IPAS!

Percebem-se que as notas fiscais apresentadas pela CONTROLUZ  referem-

se a um serviço que não foi realizado, visto que uma empresa de desenvolvimento de 

software  ou  de  manutenção  de  sistema  elétrico  não  se  presta  ao  aluguel  de 

ambulâncias. Há claros indícios de que estas notas fiscais são frias, subsistindo para 

documentar o desvio do valor de face das notas fiscais dolosamente inseridas nas 

prestações de contas do IPAS.

As  tabelas  abaixo  ressaltam,  até  o  momento,  mostram  aos  valores 

repassados pelo IPAS às empresas controladas por PAULO LUIZ ALVES MAGNUS e os 

valores pagos à CONTROLUZ pelo suposto aluguel de ambulâncias:

Competência Julho - 2010

MV SISTEMAS SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA

R$ 203.722,50 01/07/10

MV SISTEMAS MANUTENÇÃO DOS 
SISTEMA

R$ 10.000,00 01/07/10

Trupe MKT MARKETING DIRETO R$ 5.280,00 01/07/10

Trupe MKT MARKETING R$ 127,00 01/07/10
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Competência agosto - 2010

MV SISTEMAS MANUTENÇÃO DOS 
SISTEMA

R$ 10.000,00 09/08/10

MV SISTEMAS SERVIÇOS DA 
IMPLANTAÇÃO

R$ 87.249,60 19/08/10

Competência setembro - 2010

CONTROLUZ LOCAÇÃO DE 
AMBULÂNCIA

R$ 25.356,79 12/08/10

MFTUR LOCAÇÃO DE 
AERONAVE

R$ 7.500,00 21/08/10

CONTROLUZ LOCAÇÃO DE 
AMBULÂNCIA

R$ 30.428,00 08/09/10

MV SISTEMAS LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS

R$ 33.687,73 21/09/10

MV SISTEMAS LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS

R$ 33.687,73 21/09/10

MV SISTEMAS LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS

R$ 33.687,73 21/09/10

MV SISTEMAS LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS

R$ 33.687,73 21/09/10

Competência outubro - 2010

CONTROLUZ LOCAÇÃO DE 
AMBULÂNCIA

R$ 30.428,15 01/10/10

MV SISTEMAS SERVIÇOS DA 
IMPLANTAÇÃO

R$ 41.642,50 __/09/2010

MV SISTEMAS MANUTENÇÃO DOS 
SISTEMA

R$ 10.000,00 15/09/10

MV SISTEMAS SERVIÇOS DA 
IMPLANTAÇÃO

R$ 16.407,34 06/10/10

MV SISTEMAS MANUTENÇÃO DOS 
SISTEMA

R$ 10.000,00 14/10/10

Competência novembro - 2010

CONTROLUZ LOCAÇÃO DE 
AMBULÂNCIA

R$ 30.428,15 04/11/10

JRN CONSULTORIA CONSULTORIA R$ 22.000,00 19/11/10

MV SISTEMAS MANUTENÇÃO DOS 
SISTEMA

R$ 10.000,00 09/11/10

MV SISTEMAS SERVIÇOS DE R$ 9.360,00 11/11/10
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CONSULTORIA

MV SISTEMAS SERVIÇOS DA 
IMPLANTAÇÃO

R$ 21.980,70 11/11/10

Competência dezembro - 2010

MV SISTEMAS MANUTENÇÃO DOS 
SISTEMA

R$ 10.000,00 09/12/10

MV SISTEMAS SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA

R$ 3.600,00 16/12/10

CONTROLUZ LOCAÇÃO DE 
AMBULÂNCIA

R$ 30.428,15 02/12/10

Em email  interceptado  por  decisão  judicial,  JONEI  LUNKES  fala  com  o 

assessor jurídico THOBIAS TAVARES sobre a comissão que irá avaliar as prestações de 

contas do IPAS; ou seja, o contratado pelo IPAS, que trabalhava ao lado da sala do 

Secretário THIAGO TRINDADE, aparece como encarregado de organizar a comissão 

que vai avaliar a prestação de contas. Neste email também é revelado que a análise 

das prestações de contas estava à cargo de ALEXANDRE MAGNO, que se mostra como 

um dos artífices do contrato.

----- Original Message ----- 

From: Thobias Tavares 
To: jrnconsultoria@uol.com.br 
Sent: Monday, November 22, 2010 10:21 AM
Subject: Re: COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE QUE TRATA A LEI LEI Nº. 6.108

Jonei, qual o prazo da prestação de contas? não estou por dentro dessa 
questão, já que estava tudo sendo tocado por Alexandre. 
Quanto aos membros da Comissão concordo com você, entretanto temos 
que ver se há tempo hábil para tal convocação.

...
THOBIAS B G TAVARES

advogado

Fone/Fax: +55 84 3206.9041

Cel: +55 84 8895.4696 | 
9113.1933
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Web:    
Twitter.com/thobiastavares

             Skype: thobitv

             MSN: 
thobiastavares@hotmail.com

             Gmail: 
thobiastavares@gmail.com

                              

Em 19 de novembro de 2010 11:59, <jrnconsultoria@uol.com.br> 
escreveu:

Dr. Thobias,
No caso do conselho de saúde não nomear, não devemos acionar os dois 
outros órgãos citados na lei?
I - dois membros da sociedade civil, escolhidos dentre os membros do 
Conselho Municipal da área contratada ou dos Conselhos Gestores dos 
equipamentos incluídos nos Contratos de Gestão, quando existirem, ou na 
falta destes, pelo Conselho da Cidade (CONCIDADE);
No caso do item III, a SMS pode indicar ou teria que ser a Prefeitura?
III - três membros indicados pelo Poder Executivo, com notória capacidade 
e adequada qualificação.

Jonei Lunkes
(84) 8809-5974 

Após ajudar a formar a comissão que iria avaliar as contas do IPAS, JONEI 

LUNKES envia para CARLOS FERNANDO PIMENTEL BACELAR VIANA o modelo do ofício 

a ser enviado ao IPAS solicitando as prestações da contas, conforme consta no email 

(280.jrnconsultoria) :

NATAL, 31 DE JANEIRO DE 2011.

Ao

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE

Dr. Edmilson Paranhos de Magalhães Filho - Procurador

Prezado Senhor,
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Em conformidade com o CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2010, firmado 

entre  o  MUNICIPIO  DE  NATAL,  por  intermédio  da  SECRETARIA 

MUNICIPAL  DA  SAÚDE  e  o  INSTITUTO  PERNAMBUCANO  DE 

ASSISTÊNCIA E SAÚDE - IPAS, para operacionalizar o gerenciamento e 

executar  ações  e  serviços  de  saúde,  NA  UNIDADE  DE  PRONTO 

ATENDIMENTO - UPA DOUTOR RUY PEREIRA DOS SANTOS, solicito que 

sejam apresentadas as prestações de contas dos meses de setembro, 

outubro, novembro e dezembro de 2010.

Atenciosamente,

Carlos Fernando Pimentel Bacelar Viana

Coordenador Geral de Administração e Finanças 

Perceba-se  que  o  e-mail  é  datado  de  janeiro  de  2011,  mas  ainda  não 

haviam sido analisadas as prestações de contas dos meses de setembro a dezembro 

de 2010, o que significa dizer que as faturas foram pagas sem qualquer controle do 

poder público.

A  atuação  desta  comissão  foi  descrita  por  ALEXANDRE  MAGNO  em 

depoimento prestado na Promotoria do Patrimônio Pùblico:

“QUE a SMS acompanhava a prestação de contas do IPAS e podia  

glosar  algumas  notas  apresentadas;  QUE  ficava  a  cargo  da  

coordenadoria  financeira  este  controle;  QUE  passaram  dois  

coordenadores  financeiros,  MARCOS GUEDES e  CARLOS FERNANDO 

pela SMS;  QUE ocorreu uma glosa nas contas do IPAS no último 

mês do contrato no valor de aproximadamente R$ 370.000,00;  

QUE  a  última  parcela  a  ser  paga  para  o  IPAS  era  de  R$  

500.00,00;  QUE o IPAS pediu administrativamente  para que fosse 

revista a glosa, mas não foi deferida por Carlos Fernando.”

Tal depoimento encontra respaldo em uma mensagem enviada do telefone 

de  PAULO  LUIZ  ALVES  MAGNUS  para  o  telefone  de  ALEXANDRE  MAGNO,  no  dia 

05/05/2011 às 21:22:57, cobrando o pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil), 

reforçando o poder exercido em todos os atos da contratação do IPAS por parte do 
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procurador  municipal  e  revelando  a  existência  de  uma  promessa  de  vantagem 

indevida, em virtude da liberação da última parcela do contrato :

“Alexandre  Suspendi  ao  que  tnhamos  programado  pelo  no 

recebiment  o   porque seu tio informou q estaria resolvendo o pgto ate 

semana passada Como no saiu estarei retomando na prxima semanaS 

no entendo porque esto assumindo um risco deste tamanho por causa 

de R$ 500 mil?Paulo.”

A  cobrança  do  pagamento  também  foi  feita  por  PAULO  MAGNUS  a 

THIAGO  TRINDADE,  conforme  registrado  em  um  e-mail 

(8768098fe26dbaa911c02a3e0e0a49e1.eml), datado de dezoito de março de 2011, 

obtido  através  do  MLAT/Departamento  de  Recuperação  de  Ativos  e  Cooperação 

Jurídica Internacional (DRCI): 

-----Mensagem Original----- 

From: Paulo Magnus 
Sent: Friday, March 18, 2011 4:51 PM 
To: thiagotrindade.adv@gmail.com 
Subject: Pgto IPAS 
Alguma noticia sobre o pgto?
É este o seu reconhecimento pela ajuda q lhe demos?
Paulo Magnus
MV
Presidente

Para finalizar, a marca da atuação de PAULO MAGNUS/MV SISTEMAS/IPAS 

ficou registrado em outro diálogo captado com autorização judicial :

CD 
22

30/06/11
n.º 9111-

1654
14:40:10

JOSÉ 
REINALDO

X
PAULO 

MAGNUS 

JOSÉ  REINALDO  liga  para  PAULO  MAGNUS 
comentando  que  “o  negócio  em  Tocantins  está 
caminhando bem e  é possível  que em agosto  já 
seja assinado o contrato”.  Relata que houve uma 
medida provisória e que será publicado o edital de 
seleção,  momento  em  que  já  tem  que  haver  a 
minuta do contrato. PAULO diz que sabe que eles 
contrataram uma empresa no Tocantis  para fazer 
isso (referindo-se à minuta do edital de seleção e 
contrato) e que ele pode “ajudar bastante nisso, ter 
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cuidado para evitar que entre boi na linha”. JOSÉ 
REINALDO diz “fica tranquilo, eu vou te participar 
das  etapas”  e  que  quer  que  PAULO  saiba  que 
“primeiro  é  que  não  pode  ter  boi  na  linha”, 
“segundo  é  que  tá  andando”  e  “terceiro  é  que 
dentro do que tá andando coloque o teu pessoal de 
sobreaviso  porque  em  agosto  vocês  vão  estar 
desembarcando lá”. PAULO MAGNUS diz que já “fez 
isso em cinco Estados” e que o contrato “tu muda 
ele até se for o caso depois ou no dia do contrato”. 
Diz que a sua preocupação é com o edital, pois “o 
edital é fundamental que ele 'esteje' bom”, e diz a 
JOSÉ REINALDO, quanto às pessoas que vão redigir 
a minuta e o contrato, “bota esses caras até se for 
o  caso  junto  com  a  gente”.  JOSÉ  REINALDO 
concorda e diz que realmente “não pode ter boi na 
linha”  e,  ao  final  diz  que  “Tocantins  a  bola  tá 
comigo e eu vou passar para você”. 

Em que pese se tratar da contratação do IPAS/MV SISTEMAS pelo Estado 

do Tocantins, PAULO LUIZ ALVES MAGNUS deixa claro que a estratégia para ganhar o 

contrato com determinado ente era a mesma, já tendo feito isso em cinco Estados 

da Federação, e diz então que o edital da seleção é fundamental para garantir 

o negócio, e, se for o caso, a pessoa de JOSÉ REINALDO deve colocar as pessoas que 

farão  a  redação  do  edital  no  Tocantins  em  contato  com  ele,  virtualmente  já 

contratado, de forma, por óbvio, a estabelecer cláusulas que direcionem a seleção 

para o IPAS/MV SISTEMAS, garantindo que “não entre boi na linha”, ou seja, não 

permitir que haja risco de outra OSCIP ganhar a seleção.

PARTE II

3.I        A  CONTRATAÇÃO  DA  ASSOCIAÇÃO  MARCA  PELA  SECRETÁRIA   

MUNICIPAL  DE  SAÚDE  PARA  ADMINISTRAR  AS  AME´S  (AMBULATÓRIOS 

MÉDICOS ESPECIALIZADOS).  A SIMULAÇÃO DOS PROCESSOS SELETIVOS.

Como já observado anteriormente, a ASSOCIAÇÃO MARCA sucedeu o IPAS 

na administração da UPA de PAJUÇARA, mas aquele organização social  já possuía 

contratos  de  gestão  assinados  com  a  SMS/NATAL  para  administrar  os  AME´s 

(AMBULATÓRIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS), antes desta transição ocorrer.
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A forma como a ASSOCIAÇÃO MARCA aportou na SMS/NATAL seguiu os 

mesmos moldes da contratação do IPAS, ou seja, foi previamente acordado com a 

entidade que apenas se submeteu a um “chamamento público” para homologar a sua 

contratação, sob a chancela do requerido THIAGO BARBOSA TRINDADE.

3.II A VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO EM AGOSTO DE 2010, MOMENTO EM 

QUE  A  CONTRATAÇÃO  DA  ASSOCIAÇÃO  MARCA  FOI  ACERTADA  COM  OS 

REPRESENTANTES  DA  SMS  E  O  PROCURADOR  MUNICIPAL  ALEXANDRE 

MAGNO ALVES DE SOUZA.

Os depoimentos transcritos abaixo revelam a forma como foi feito o contato 

com a ASSOCIAÇÃO MARCA, chegando o ex-Secretário Municipal de Saúde, THIAGO 

TRINDADE, a afirmar em seu depoimento que foi nesta viagem que surgiu o modelo 

das  AME´s.  Não  por  mera  coincidência,  este  modelo  passou  a  ser  gerido 

exclusivamente pela ASSOCIAÇÃO MARCA:

THIAGO TRINDADE

"(...)  QUE  logo  que  assumiu  começou  a  pesquisar  sobre  a  

participação do terceiro setor na área de saúde; Que existia um 

ligação da Prefeita com o Secretário Estadual de Saúde (Sérgio 

Cortes); QUE existia uma grande experiência do terceiro setor  

no Rio  de Janeiro;  QUE a SMS fez  uma pesquisa  nacional  sobre  

organizações sociais que atuavam no Brasil  (...) QUE foi ao Rio de 

Janeiro  para  verificar  os  modelos  de  logística;  QUE  foi  o 

depoente,  Carlos  Fernando  (coordenador  administrativo 

financeiro da SMS), Ariane (coordenadora do PSF), Alexandre  

Magno (Procurador do Município); QUE foram visitadas as UPAS da 

Rocinha, Duque de Caxias e Botafogo; QUE manteve contatos com 

as OS´s que administravam as UPAS visitadas; QUE a MARCA 

administrava a UPA em Duque de Caxias e manteve contato 

com esta OS; QUE na MARCA foi apresentada a ROSE BRAVO e a  

outra pessoas que não se recorda o nome;  QUE neste viagem 

surgiu a idéia de  implementar uma novo modelo de unidade de  

saúde  que  reunisse  ambulatório  e  especialidades;  QUE  este  
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novo modelo foi  transformado nas AMES; QUE foi  lançado  um 

processo de seleção para gestão da AMES em Natal;  QUE tiveram 

várias reuniões com a FGV que dava consultoria ao Município  

de Natal para minutar o modelo da AME; QUE antes da seleção 

da AME, não existiu nenhuma reunião com representantes da  

MARCA  em  Natal  na  SMS;  QUE  a  vencedora  da  seleção  para 

administração foi a MARCA; QUE após o resultado, a equipe técnica da  

MARCA veio a Natal; QUE quem representava a MARCA era ROSE 

BRAVO e OTHON; QUE existiam outros funcionários da MARCA; QUE 

existia uma médica chamada PATRÌCIA que ajudou a  selecionar os  

médicos  para  trabalharem  nas  AMES;  QUE  durante  a  vigência  do  

contrato com a MARCA, a pessoal que o depoente se reportava na 

MARCA era ROSE; QUE tinham outras pessoas que não se recorda o  

nome; QUE ROSE era do Rio de Janeiro e veio para Natal para  

acompanhar  a  instalação  das  AMES;  QUE  teve  uma  nova 

seleção da UPA de Pajuçara; QUE o IPAS  foi a OS vencedora  

desta nova seleção, mas não quis assumir; QUE o IPAS alegou o 

desgaste da imagem da entidade no Rio Grande do Norte, em virtude  

das críticas da implementação do sistema de OS em Natal;  QUE a 

MARCA assumiu como segunda colocada no certame."

No mesmo sentido, o depoimento de CARLOS FERNANDO BACELAR:

CARLOS FERNANDO

"QUE em  agosto de 2010,  no dia 03,  fez uma viagem ao Rio de 

Janeiro;  Que  estavam  nesta  viagem  :  o  depoente,  THIAGO 

TRINDADE, ARIANE e ALEXANDRE MAGNO;  QUE a viagem foi  

para conhecer modelos de gestão de UPA´s e a experiência em 

Duque de Caxias, pois neste município tinham doze unidades 

geridas com OS´s; QUE nesta visita conheceram duas OS´s : a  

MARCA e a SALUTE; QUE a visita foi na sede das OS´s  no centro do 

Rio de Janeiro;  QUE participaram de reuniões com o Secretário 

Estadual de Saúde; QUE visitaram a UPA da Rocinha;  QUE nesta 

viagem começou a ser pensado o modelo da AME; QUE depois a 

MARCA veio a Natal para conhecer as unidades do Município; 
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QUE  outras  OS´s  também estiveram  aqui,  mas  não  se  recorda  o  

nome;  QUE  por  parte  da  MARCA  estiveram  aqui  :  ROSE  BRAVO,  

Severina  (enfermeira),  dois  homens,  uma  capitã  de  Corpo  de  

Bombeiros que era responsável técnica por algumas UPAS de Duque  

de Caxias e um pessoal da logística da MARCA; QUE teve a seleção de  

uma OS para administrar as AME´s; QUE a MARCA foi vencedora; QUE  

durante a vigência da MARCA,  as pessoas que entravam em contato  

com o depoente para tratar  de entraves burocráticos (pagamentos,  

prestações de contas, planilhas e certidões) era ROSE BRAVO, RISIELI  

e SEVERINA e mais dois homens que não se recorda o nome;"

O Procurador ALEXANDRE MAGNO também relatou:

ALEXANDRE MAGNO

"QUE  teve  uma  viagem  ao  Rio  de  Janeiro  para  verificar  o 

modelo do PSF; QUE nesta viagem foram o depoente, THIAGO, 

CARLOS  FERNANDO  e  ARIANE;  QUE  tiveram  um  encontro  com 

consultores da FGV que apresentaram o modelo de Duque de Caxias-

RJ; QUE o modelo de Duque de Caxias era administrado por OS; QUE  

era administrado pela MARCA / SALUTE; QUE teve um encontro na 

sede da SALUTE no Rio de Janeiro; QUE a SALUTE apresentou um  

software  que  estava  em  uso  em  Duque  de  Caxias;  QUE  a  

apresentenção foi feita por SIDNEI;  QUE acredita que o software 

utilizado pela MARCA é da SALUTE; QUE neste mesmo dia tiveram 

duas outras apresentações de softwares de gestão; QUE a SALUTE é  

um entidade filantrópica; QUE a SALUTE não tem  contrato de gestão;  

QUE a MARCA só trabalha com gestão em saúde; QUE teve a 

seleção  para  cinco  AME´s  em  Natal;  QUE  a  MARCA  foi  a  

vencedora;"

A funcionária ARIANE ROSE revelou:

"QUE  se  recorda  de  ter  ido  no  ano  passado  para  o  Rio  de  

Janeiro;  QUE  foi  convidada  pelo  próprio  Secretário  Municipal  de  

Saúde, através de sua chefia de gabinete;  QUE foi convidada para 
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verificar como funcionavam os serviços de estratégia de saúde  

da família-ESF administradas por Organizações Sociais-OS´s no 

Rio de Janeiro; QUE foram para esta viagem a depoente, Carlos  

Fernando  (diretor  financeiro),  o  Secretario  de  Saúde  e 

Alexandre Magno; QUE nem todos os locais visitados, os quatro  

compareceram juntos; QUE visitou a Secretaria Estadual do Rio de  

Janeiro,  onde  teve  contato  com  os  técnicos  da  Secretária  que  

explicaram o  funcionamento  da  ESF  administrados  por  OS´s;  QUE 

visitou o serviço da ESF e da UPA na Rocinha; QUE quem administrava  

a ESF e da UPA na Rocinha era a MARCA ou SALUTE; QUE visitou um 

serviço de referência especialiazada no município de Duque de Caxias;  

QUE  este  serviço  de  referência  especialiazada  agrupava  diversas  

especilidades  médicas  e  profissionais  de  odontologia,  nutrição  e  

psicologia; QUE quem administrava este serviço em Duque de Caxias  

era  a  MARCA ou SALUTE;  QUE foi  feita  uma visita  ao  Secretario  

Municipal  de  Saude  de  Duque  de  Caxias,  onde  todos  os  quatro  

estavam presentes; QUE o  Secretario Municipal de Saude de Duque  

de Caxias explicou como foi  a contratação da OS´s e o regime de  

funcionamento do serviço; QUE os quatro fizeram uma visita a sede da  

MARCA ou SALUTE,  no centro do Rio de Janeiro; QUE neste local  

teve  um  apresentação  técnica  dos  programas  e  dos  resultados  e  

depois teve reunião com o diretor presidente da instituição; QUE não  

se recorda o nome do  diretor presidente da instituição; Que ficou em  

um hotel diferente dos outros três; Que voltaram no mesmo vôo.”

Dos depoimentos acima transcritos, extrai-se que, em agosto de 2010, no 

Rio de Janeiro, ocorreu o primeiro encontro  entre os representantes da ASSOCIAÇÃO 

MARCA  e  os  envolvidos  nas  ilegalidades  perpetradas  no  âmbito  na  Secretaria 

Municipal de Saúde. Tal encontro teve como objetivo principal formatar um projeto 

que viabilizasse o desenvolvimento do empreendimento na capital potiguar.

Na  oportunidade,  foi  concebido  um  modelo  de  unidade  de  saúde  que 

reunisse o atendimento ambulatorial  com o atendimento de médicos especialistas, 

culminando com a implementação do formato do Ambulatório Médico Especializado - 

AME, como se verifica sobretudo através dos depoimentos de THIAGO TRINDADE e 
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CARLOS FERNANDO BACELAR.

Nesse sentido, deve-se destacar que a viagem realizada ao Rio de Janeiro, 

supostamente destinada à busca de experiências da participação do terceiro setor na 

área da saúde, como também à verificação de modelos de logística, destinou-se, na 

verdade, a selar uma parceria já previamente acertada. Não se pode considerar que 

foi  por  acaso  a  visita  de  THIAGO  TRINDADE,  ALEXANDRE  MAGNO  e  CARLOS 

FERNANDO,  para  as  unidades  de  saúde  que  eram  geridas  justamente  pela 

ASSOCIAÇÃO MARCA e pela SALUTE SOCIALE.

3.III. A VINDA DOS REPRESENTANTES DA MARCA À NATAL PARA ACERTAR 

OS  DETALHES  DA  CONTRATAÇÃO.  A  MONTAGEM  DOS  DOCUMENTOS  DA 

MARCA POR JONEI ANDERSON LUNKES, PESSOA RECRUTADA POR THIAGO 

BARBOSA TRINDADE E ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA.

Para formalizar o que foi previamente acordado no Rio de Janeiro,  mas 

antes da realização de seleção pública para os AME's, os representantes da MARCA 

vieram para Natal para apresentar uma proposta para gerenciar o Distrito Norte 1, 

com o nítido intuito de consolidar a vinda dessa entidade para o Município de Natal, 

qualquer que fosse o projeto. 

É o que se evidencia através dos depoimentos prestados por Ariane Rose e 

Annie Azevedo:

ARIANE ROSE :"QUE logo depois  veio  uma representante  da 

MARCA ou SALUTE; QUE não se recorda o nome, mas era uma  

mulher; QUE ela veio apresentar uma proposta para gerenciar o  

Distrito Norte 1 da Saúde da Família;  QUE esta proposta foi  

passado para a depoente que era Coordenadora da Estratégia  

de Saúde da Família;  QUE nesta apresentação da proposta pela 

representante da MARCA estava presente ALEXANDRE MAGNO; 

QUE depois a proposta foi discutida com o corpo técnico da SMS e ela  

não foi aceita; QUE os técnicos levaram o problema para a Secretária  

Adjunta  (Perpétua);  QUE  a Secretária  Adjunta  (Perpétua)  também 

não conhecia  a proposta;  QUE a Secretária Adjunta (Perpétua) 
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entrou em contato com o Secretário e a proposta foi abortada; 

QUE  quando  a  secretaria  Municipal  de  Saúde  contratou  a  

MARCA para administrar a UPA e as AME´s viu, por diversas  

vezes,  na Secretaria Municipal  de Saúde,  a representante da 

MARCA que fez a proposta para o PSF;"

ANNIE AZEVEDO : "QUE o Secretario de Saúde fez uma visita ao Rio 

de  Janeiro  para  verificar  o  funcionamento  de  uma UPA  e  de  uma  

unidade  da  família;  QUE  a  viagem  foi  iniciativa  de  Secretário  de  

Saúde; QUE o secretario foi  acompanhado da coordenadora do PSF  

(Ariane  medeiros),  do  chefe  do  setor  de  execução  orçamentária  

(Carlos Fernando) e de Alexandre Magno; QUE não sabe os contatos  

que foram feitos pelo Secretário de Saúde no Rio de janeiro e se este  

manteve com organizações sociais que atuam no Rio de janeiro; QUE 

algum tempo depois recebeu uma ligação na chefia de gabinete  

da MARCA, agendando um audiência com o Secretário de Saúde  

no  outro  dia;  QUE  teve  uma  primeira  reunião  com  três  ou 

quatro representantes da MARCA e o Secretário de Saúde; Que 

só se recorda o nome de dois representantes da MARCA (Rose e 

Othon); QUE foi uma reunião para apresentar os trabalhos da  

MARCA que eram realizados no Rio de janeiro; QUE eles tinham 

interesse em se qualificar como organização social; QUE depois  

desta  primeira  reunião  tiveram  outra  reuniões  com  os 

representantes  da  MARCA;  QUE  não  participou  destas  reuniões; 

QUE  destas  reuniões  participaram  o  Secretario  de  Saúde,  

Alexandre Magno,  Carlos  Fernando,  Ariane  Medeiros  e  Maria  

Perpétua;  QUE  houve  uma  contratação  das  AME´s  onde  a  

MARCA foi vencedora."

Interessante  destacar,  nos  termos  do  depoimento  de  ARIANE  ROSE,  a 

participação de ALEXANDRE MAGNO na apresentação da representante da MARCA da 

proposta para gerenciar o Distrito Norte 1, o que denota a estreiteza dos laços entre 

esse último e os representantes da MARCA, bem como o extrapolamento de suas 

função  de  Procurador  do  Município  e  o  indisfarçado  interesse  em  viabilizar  a 

contratação da MARCA.
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Além disso, nos termos do depoimento de ANNIE AZEVEDO, verifica-se que, 

realizada uma primeira reunião formal, com o objetivo de apresentação dos trabalhos 

desenvolvidos pela MARCA/SALUTE no Rio de Janeiro, outras reuniões se sucederam 

entre  os  representantes  da  entidade  e  os  participantes  da  trama  instalados  na 

Secretaria Municipal de Saúde.

Não  sendo  viabilizada  a  gestão  do  Distrito  Norte  1,  as  tratativas  para 

introdução da MARCA no Município do Natal, iniciadas em agosto de 2010 com a visita 

ao Rio de Janeiro, só foram efetivamente concretizada no mês de outubro do mesmo 

ano, com a deflagração de processo administrativo destinado a selecionar entidade 

sem fins lucrativos,  qualificada como organização social,  para gerenciar  os  AME's, 

através de contrato de gestão.  

O aludido  procedimento administrativo  serviu  somente para  formalizar  o 

ajuste já previamente selado desde agosto de 2010, como se percebe pela exiguidade 

temporal  de  suas  fases.  Nesta  seleção,  tal  como  ocorreu  na  da  UPA  narrada 

anteriormente, JONEI LUNKES junto com ALEXANDRE MAGNO foram os responsáveis 

por  coordenar  a  contratação  desta  nova  organização  social,  mesmo não  sendo  o 

primeiro funcionário da SMS. Note-se que ambos foram os responsáveis por elaborar 

o edital do chamamento público e por definir a comissão que iria julgar as propostas 

apresentadas pelas organizações sociais, conforme conteúdo de e-mails interceptados 

(19.jrnsonsultoria e 7.jrnconsultoria):

From: Alexandre Alves de Souza 
Sent: Thursday, October 28, 2010 1:51 PM
To: jrnconsultoria@uol.com.br 
Subject: Fwd: termo de chamamento

---------- Forwarded message ----------
From: Alexandre Alves de Souza <amagnosouza@gmail.com>
Date: 2010/9/30
Subject: termo de chamamento
To: anniecunhalima@hotmail.com, thiagotrindade.adv@gmail.com

Annie,
Favor Publicar
Abs
-- 
Alexandre Souza
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(84) 8831-8428
Natal, RN

From: paula ângela melo paiva 
Sent: Friday, October 22, 2010 10:44 AM
To: jrnconsultoria@uol.com.br 
Subject: Envio de Portaria da Comissão da AME'S.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais 
conferidas  pelo artigo  5º,  XIVL da Lei  Complementar  nº  020,  de 02 de 
março de 1999,

RESOLVE: 

Art. 1° - Constituir a Comissão de Julgamento de seleção de que trata a 
chamada pública para gerência dos Ambulatórios Médicos Especializados – 
AME’s publicado no Diário Oficial do Município em 01 de outubro de 2010, 
com os seguintes membros:
- Maria do Perpétuo Socorro Lima Nogueira;
- Elizama Batista da Costa;
- Carlos Fernando Pimentel Bacelar Viana.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 

THIAGO BARBOSA TRINDADE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Como se verifica pelas transcrições do Diário Oficial colacionadas abaixo, 

todo o procedimento de seleção, inclusive com a qualificação da ASSOCIAÇÃO MARCA, 

foi aberto dia 1º de outubro de 2010 e terminou com a contratação, em apenas 22 

dias, senão vejamos: 

"Dom 01 DE OUTUBRO DE 2010 - A Secretaria Municipal de Saúde – 

SMS  torna  público  que  realizará  seleção  para  entidades  sem  fins  

lucrativos  qualificadas  como  ORGANIZAÇÃO  SOCIAL,  no  âmbito  do 

Município  de  Natal,  conforme  Lei  nº  6.108/10,  para,  através  de  

Contrato  de  Gestão  assumir  e  gerenciar  os  Ambulatórios  Médicos  

Especializados – AME’s Planalto, Nova Natal, Brasília Teimosa, Potengi  

e Dix-sept Rosado, nos moldes estabelecidos no termo de referência  

que desse instrumento é parte integrante e indissociável."

75

mailto:jrnconsultoria@uol.com.br
mailto:dgs.sms@hotmail.com


"DOM  14 DE OUTUBRO DE 2010  - TERMO DE QUALIFICAÇÃO. O 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe  

confere a Lei nº 6.108, de 02 de junho de 2010, resolve QUALIFICAR,  

como organização social, no âmbito do Município de Natal, para a área  

da Saúde, a ASSOCIAÇÃO MARCA PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE – 

MARCA, CPNJ 05.791.879/0001-50, com sede na Praça João Werneck,  

13, Centro, São José do Vale do Rio Preto, RJ, para os termos da Lei  

acima citada. Natal, 08 de outubro de 2010. Thiago Barbosa Trindade  

- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE"

"DOM 22 de outubro de 2010 - ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO 

DA COMISSÃO INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 229/2010-GS/ 

SMS, PARA SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA GERÊNCIA 

DOS AMBULATÓRIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS –  AME’S Aos 

dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dez, às 10:00 horas na  

sala de reuniões da Secretaria  Municipal  de Saúde,  a Comissão de  

Julgamento  instituída  pela  Portaria  nº  229/2010-GS/SMS  com  o  

objetivo de selecionar a melhor proposta para gerenciar as unidades  

ambulatoriais médico especializados – AME’s, nos termos do edital de  

chamamento público publicado no Diário Oficial do Município – DOM,  

em  01  de  outubro  de  2010  e  prorrogado  através  da  Portaria  nº  

330/2010-GS/SMS,  publicado  no  DOM de  09  de  outubro  de  2010.  

Reunidos os membros Maria do Perpetuo do Socorro Lima Nogueira;  

Elizama Batista da Costa; Carlos Fernando Pimentel Bacelar Viana, sob  

a  Presidência  da  primeira,  receberam,  da  Chefia  de  Gabinete,  um 

envelope  lacrado  contendo  a  proposta  da  Associação  MARCA  para  

promoção de serviços – OSCIP. Aberto o envelope vislumbraram-se os  

seguintes documentos: Proposta técnica e econômica; Estatuto Social  

e alterações estatutárias; Atestados de capacidade técnica expedidas  

pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, Prefeitura Municipal de  

São João do Meriti; Termo de convênio com a Prefeitura de São João  

do Meriti; Termo de parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias;  

Termo  de  parceria  com  o  Município  de  Areal;  e  regulamento  de  

compras  que  pratica  a  entidade.  Foi  juntado  cópia  do  DOM  que  
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qualifica  a  Associação  MARCA para  promoção  de  serviços  –  OSCIP  

como organização social de saúde no âmbito do Município de Natal.  

Cotejados  os  documentos  apresentados  com aqueles  exigidos  pelo  

edital acima citado, concluiu a comissão que esses se encontram em  

situação regular,  habilitando a  participação da referida  entidade no  

certame. No que toca a proposta econômica a entidade Associação  

MARCA  para  promoção  de  serviços  –  OSCIP  apresentou  a  

decomposição dos itens na forma exigida no edital, propondo o custo  

mensal para AME - Planalto no valor de R$ 544.416,12 (quinhentos e  

quarenta  e  quatro  mil,  quatrocentos  e  dezesseis  reais  e  doze  

centavos), para a AME - Brasília Teimosa apontou um custo mensal de  

R$ 785.385,21 (setecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e  

cinco reais e vinte e um centavos) e para a AME - Nova Natal propôs  

repasse  mensal  de  R$  860.437,42  (oitocentos  e  sessenta  mil,  

quatrocentos  e  trinta e sete reais  e quarenta  e  dois  centavos).  Os  

valores  encontram-se  dentro  dos  limites  trazidos  no  termo  de 

referência ao edital da presente chamada pública, o que aponta para  

existência  de  interesse  público,  uma  vez  que  os  itens  avaliados  

possibilitam um custo por procedimento inferior  ao levantado como  

razoável  pela  SMS.  Estando,  portanto,  em  conformidade  com  os  

requisitos e proposições do edital passamos a fixação da pontuação.  

Critério Pts. Max. Atribuição Menor custo total para administração dos  

Ambulatórios  Médicos  Especializados  –  AME’s  de  Planalto,  Brasília  

Teimosa e Nova Natal  70 70 Experiência em ações comprovadas em  

ações de gerência de unidades de saúde. 01 (hum) ponto por ano (até  

20 anos) 20 20 Ter a maior contrapartida em valores nominais 05 00  

Oferecer  esboço,  com  minuta  de  peça  publicitária,  da  campanha  

educativa a ser realizada 05 05 No somatório atribuiu-se o valor total  

de 95 pts, uma vez que não foi identificada contra-partida proposta  

pela  entidade.  Outrossim,  a  proposta  propôs  metas  qualitativas  e  

quantitativas em obediência as diretrizes estabelecidas pela SMS. Por 

todo o exposto e em razão da ausência de outras entidades  

proponentes,  em  face  da  conformidade  da  proposta  da 

Associação  MARCA  para  promoção  de  serviços  –  OSCIP,  

declarou-se como vencedora da chamada pública para o objeto  
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da  Chamada  Pública  para  gerenciamento  dos  Ambulatórios  

Médicos  Especializados  –  AME’s. Devendo  seguir  ao  Senhor 

Secretário  para  conhecimento  e  providências.  Não  havendo nada a  

tratar foi encerrada a sessão de julgamento e lavrada a presente ata  

que após lida e aprovada vai assinada pelos membros da comissão,  

tendo  sido  lavrada  pelo  membro  Carlos  Fernando  Pimentel  Bacelar  

Viana.  Assinaturas:  Maria do Perpetuo do Socorro Lima Nogueira –  

membro Elizama Batista da Costa – membro Carlos Fernando Pimentel  

Bacelar Viana - membro."

É importante frisar que a escolha de uma entidade para gerir cinco AME's, 

diante da complexidade, amplitude e importância do serviço a ser prestado, deveria 

obedecer  a  um  rigoroso  e  criterioso  trâmite,  conferindo  máxima  publicidade  e 

permitindo a maior competitividade possível. Em outros Estados da Federação, por 

exemplo, a abertura de processos seletivos para qualificação de organização sociais é 

realizada com ampla publicidade e seleção criteriosa da entidade.

Pela exiguidade do referido procedimento, percebe-se que foi justamente o 

que  não  ocorreu,  servindo  o  referido  procedimento,  somente  para  mascarar  a 

concretização do ajuste já previamente selado desde agosto de 2010, conforme será 

evidenciado adiante.

Ora, a qualificação da ASSOCIAÇÃO MARCA somente foi publicada no dia 

14/10/2010, sendo a ata da sessão de julgamento que declarou a entidade como 

vencedora da chamada pública para gestão dos AME's publicada já no dia 22/10/2010. 

Percebe-se que tal intervalo de tempo corresponde a apenas  5 (cinco) dias úteis, 

descartados os finais de semana e feriados.

Somente em um intervalo de 5 (cinco) dias úteis, foi analisada e julgada 

toda a extensão das propostas técnica e econômica da ASSOCIAÇÃO MARCA para a 

gestão de cinco AME's.

Assim sendo, selecionada a ASSOCIAÇÃO MARCA, a SMS celebrou com a OS 

o  Contrato  de  Gestão  Hospitalar  nº  002/2010,  pelo  valor  de  R$ 26.427.479,79 

(vinte e seis milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e setenta  

e nove reais, setenta e nove centavos), nos termos publicados no Diário Oficial do 

78



Município em 13/11/2010, abaixo transcrito:

"DOM 13  de  novembro  de  2010 -  CONTRATO  DE  GESTÃO 

HOSPITALAR E SEUS ANEXOS - CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2010 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NATAL, POR INTERMÉDIO 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS E ASSOCIAÇÃO MARCA 

PARA PROMOÇÃO DE SERVIÇOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL, PARA OPERACIONALIZAR O GERENCIAMENTO HOSPITALAR E  

EXECUTAR  AÇÕES  E  SERVIÇOS  DE  SAÚDE,  NOS  AMBULATÓRIOS 

MÉDICOS ESPECIALIZADOS - AME'S. - Pelo presente instrumento, de  

um  lado  o  MUNICÍPIO  DE  NATAL,  por  intermédio  da  SECRETARIA  

MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS, rua Fabrício Pedroza, 915, neste ato  

representado pelo seu titular, THIAGO BARBOSA TRINDADE, residente  

e domiciliado na rua Almirante Nelson Fernandes, 797, Tirol, portador  

da  carteira  de  identidade  nº  1.623.093  e  CPF/MF  026.192.594-60  

doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a Associação  

MARCA  para  Prestação  de  Serviços,  com  CNPJ/MF  nº  

05.791.879/0001-50,  isenta  de  Inscrição  Estadual,  com  endereço  

Avenida Rio Branco, 122, sala 1701, Centro, neste ato representado  

por Monica Simões Araújo e Nardelli,  residente e domiciliada à Rua  

Henrique Raffard, nº 2000, Bigen, Petrópolis, Rio de Janeiro, portador  

da  carteira  de  identidade  11.734.593-4  e  CPF  094.431.757-03,  

doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista as disposições  

da  Lei  nº  6.108  de  julho  de  2010,  considerando  o  Edital  de  

Chamamento  Público  n°  01/2010  e  a  correspondente  ata  de  

julgamento publicado no DOM de 22 de outubro de 2010, inserido nos  

autos do Processo nº 044007/2010-25, tudo de conformidade com as  

diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde - SUS emanadas do  

Ministério da Saúde - MS, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE  

GESTÃO, mediante as cláusulas e condições seguintes: (...)

CLÁUSULA QUINTA - DO REPASSE DE RECURSOS

1. Para a execução do objeto da presente avença, a CONTRATANTE 

repassará  à  CONTRATADA,  no  prazo  e  condições  constantes  deste  

instrumento  e  seus  anexos,  a  importância  global  estimada  de  R$ 

26.427.479,79  (vinte  e  seis  milhões,  quatrocentos  e  vinte  e 
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sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais, setenta e nove  

centavos),  para  fins  de  cumprimento  dos  serviços  pactuados  nos 

termos do Anexo Técnico I, parte integrante deste instrumento."

Dessarte,   percebe-se  que  mais  uma  vez,  os  servidores  da  SMS  que 

participaram da contratação realizaram um  simulacro de procedimento de seleção, 

utilizando  o  mesmo  modus  operandi da  contratação  do  IPAS  e  que  viria  a  ser 

reproduzido na contratação da MARCA para gestão da UPA Pajuçara e do ITCI no que 

diz respeito ao "Projeto Natal contra a Dengue".

Em contrapartida por  seus serviços  que viabilizaram a contratação da 

ASSOCIAÇÃO MARCA pela SMS, tão logo o contrato foi assinado, JONEI LUNKES e 

ALEXANDRE  MAGNO  passaram  a  receber  os  benefícios  financeiros  por  terem 

viabilizado a contratação da organização social carioca.

 A  vantagem indevida  para JONEI  LUNKES foi  paga através  da  fictícia 

consultoria que este passou a prestar para a ASSOCIAÇÃO MARCA, por meio de sua 

empresa  JRN  CONSULTORIA,  passando  a  receber  mensalmente  a  quantia  de  R$ 

22.000,00 (vinte e dois mil reais). 
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Frise-se que a ASSOCIAÇÃO MARCA inseriu mensalmente na sua prestação 

de  contas  várias  consultorias  inexplicáveis  para  uma  entidade  que  alega  possuir 

expertise na área de saúde.

No que diz respeito ao procurador municipal ALEXANDRE MAGNO ALVES DE 

SOUZA,  sobreveio  a  contratação  da  empresa  de  sua  esposa  (ESCRITA 

COMUNICAÇÃO)  e  o  recebimento  de  recursos  de  uma das  empresas  satélites  da 

ASSOCIAÇÃO MARCA, a MEDSMART, como será detalhado adiante.

 Já  o  ex-secretário  municipal  de  saúde  THIAGO  TRINDADE  recebeu 

vantagem indevida através do pagamento de viagens e hospedagens custeadas pela 

ASSOCIAÇÂO MARCA, como será exposto a seguir.

3.IV.  CONTRATAÇÃO  DE  RISIELY  LUNKES,  ESPOSA  DE  JONEI  ANDERSON 

LUNKES,  COMO  SUPERINTENDENTE  DA  MARCA.  A  MANUTENÇÃO  DO 

CONTRATO DA JRN CONSULTORIA, DE JONEI ANDERSON LUNKES E RISILEY 

LUNKES, PELA ASSOCIAÇÃO MARCA.

Risiely Lunkes, Thiago Trindade e Rosi Bravo - Inauguração da AME Brasília 

Teimosa (Foto existente no e-mail interceptado)

JONEI LUNKES, catarinense, gerente do núcleo do esquema chefiado por 

PAULO LUIZ ALVES MAGNUS/ IPAS / MV SISTEMAS, não atuava solitariamente. A sua 

esposa, RISIELY LUNKES, mineira, atuava conjuntamente com ele.
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JONEI LUNKES foi recrutado por PAULO LUIZ ALVES MAGNUS para trabalhar 

em Recife  como  diretor  executivo  do  Hospital  Memorial  Guararapes  -  HMG e  do 

Hospital Memorial Jaboatão - HMJ, ambos administrados "formalmente" pelo Instituto 

Alcides Andrade Lima - IAAL (entidade de fachada sob o controle PAULO MAGNUS).

Cumpre destacar, mais uma vez, que tanto o IAAL, quanto o IPAS eram 

controlados  pelo  núcleo  do  esquema chefiado  por  PAULO MAGNUS.  Tanto  é  que, 

quando o IPAS venceu a licitação da UPA de Imbiribeira (em Recife), os funcionários 

do IAAL passaram a atuar na UPA. 

JONEI LUNKES era a "face visível" do núcleo chefiado por PAULO MAGNUS, 

assumindo,  formalmente,  as  funções  de  diretor  executivo  dos  Hospitais  e 

representante do IPAS em Recife (vez que a Presidente "de fachada" do IPAS, residia 

em Agrestina, interior de Pernambuco), enquanto que sua esposa, RISIELY LUNKES, 

assumiu a coordenação geral da UPA de Imbiribeira.

Ocorre que, quando o IPAS foi contratado pela Prefeitura do Natal para gerir 

a UPA PAJUÇARA, JONEI LUNKES se transfere para Natal para montar a estrutura da 

Unidade.

Inicialmente,  RISIELY  LUNKES  permanece  em  Pernambuco.  Mas,  em 

setembro de 2010,  ela se desliga do IPAS e se muda para Natal  para ajudar na 

implantação da ASSOCIAÇÃO MARCA em Natal.

Após a implementação da UPA PAJUÇARA, e já se aproximando do término 

do contrato de gestão firmado entre o IPAS e a SMS, JONEI se desliga formalmente do 

IPAS e se instala no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Cria a empresa JRN 

CONSULTORIA, que passa a prestar uma "consultoria"  fictícia ao IPAS. Na prática, a 

consultoria servia apenas para remunerar os serviços prestados por JONEI LUNKES a 

THIAGO BARBOSA TRINDADE no âmbito da SMS pela quantia mensal de R$ 22.000,00 

(vinte e dois mil reais).

Não se trata, a priori,  de uma contratação indevida feita pela SMS, mas da 

inserção de uma consultoria fictícia, que a ASSOCIAÇÃO MARCA não precisava e nem 
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tomava o serviço, inserta na prestação de contas da entidade. A consultoria prestada 

por JONEI LUNKES, através da JRN CONSULTORIA, também não era do interesse da 

SMS, que possui o seu próprio corpo técnico, mas apenas dos artífices da contratação 

do IPAS e  da MARCA,  os  requeridos  THIAGO BARBOSA TRINDADE e  ALEXANDRE 

MAGNO ALVES DE SOUZA, que recrutaram pessoalmente JONEI ANDERSON LUNKES, 

conforme elucidou a correspondência de emails do próprio JONEI LUNKES.

Deve-se  salientar,  para  ilustrar  o  desvio  de  recursos  públicos  do  valor 

correspondente a esta consultoria inserida na fatura da MARCA  que  RISIELY 

LUNKES,  apesar  de  formalmente  ser  sócia  da  JRN  CONSULTORIA,  também  era 

remunerada como servidora da ASSOCIAÇÃO MARCA, para desempenhar o cargo de 

Superintendente dos AMES.

Com a contratação da ASSOCIAÇÃO MARCA pela Prefeitura  para a gestão 

dos AME's,  após intervenção de JONEI LUNKES no procedimento na SMS, RISIELY 

LUNKES foi "contratada" por essa entidade para promover a implementação dessas 

unidades de saúde. Evidente que esta contratação se deu por indicação de JONEI 

LUNKES que passou a ser o responsável pelo contato com as organizações sociais no 

âmbito da SMS. JONEI LUNKES, como se sabe, representava o braço operacional de 

THIAGO TRINDADE e ALEXANDRE MAGNO  ALVES DE SOUZA

O depoimento de RISIELY LUNKES, prestado na sede das Promotorias de 

Defesa  do  Patrimônio  Público  de  Natal/RN,  nos  autos  das  Peças  Informativas  nº 

191/11, em 10/10/2011, é bastante elucidativo nesse sentido:

“QUE o IPAS era localizado em Agrestina e presidido por Maria das  

Graças;  QUE o  IPAS  venceu  a  licitação  da  UPA de  Imbiribeira  em  

Recife; QUE o IPAS tinha uma parceria com a MV Sistemas; QUE o  

IPAS  usa  o  sistema  de  informática  da  MV  Sistemas;  QUE  os  

funcionários do Instituto Alcides Andrade Lima foram dar assistência  

técnica  a  UPA  de  Imbiribeira  administrada  pelo  IPAS;  QUE  JONEI  

passou a ser o representante provisório do IPAS em Recife, pois Maria  

das  Graças  ficava  em  Agrestina;   QUE  passou  a  trabalhar  como  

coordenadora  geral  da  UPA de  Imbiribeira  administrada  pelo  IPAS;  

QUE o IPAS informou que o grupo que montou a estrutura da UPA da  
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Imbiribeira deveria ir à Natal para montar a estrutura de uma UPA no  

bairro  da  Pajuçara;  QUE  veio  a  depoente,  JONEI,  JULIANA  REGUS  

(gerente administradora), ANA CAROLINA (gerente de enfermagem),  

ISABELE (gerente de enfermagem) e DINARA (gerente farmacêutica);  

QUE JONEI pediu demissão do Instituto Alcides Andrade Lima e da  

representação do IPAS de Recife em agosto de 2010; QUE JONEI foi  

substituído  na representação do IPAS por  Juliana e Itamar; QUE a  

depoente também pediu  demissão do IPAS em setembro de 2010;  

QUE tanto a depoente quanto JONEI eram celetistas, contratados por  

carteira assinada; QUE JONEI foi convidado pelo IPAS para fazer  

uma  consultoria  para  finalizar  a  implantação  da  UPA  de 

Pajuçara  em  Natal;   QUE  JONEI  montou  uma  empresa  de  

consultoria em Natal chamada JRN CONSULTORIA; QUE JONEI  

firmou  um  contrato  de  consultoria  administrativa  hospitalar  

para a gestão da UPA de Pajuçara; QUE a empresa de seu marido 

já foi encerrada; QUE JONEI teve mais contato com o Secretário de  

Saúde (Thiago Trindade) na implantação da UPA Pajuçara quando era  

representante  do  IPAS,  apenas  nos  meses  iniciais;  QUE ficou  sem 

trabalhar em Natal;  QUE foi informada que tinha uma empresa 

que estava captando currículos na área de saúde na Rua Seridó  

(Praça das Flores); QUE entregou o currículo para Sandro Vaz,  

gerente  de  RH  da  Salute;  QUE  foi  chamada  para  ser  

entrevistada;  QUE  foi  entrevistada  por  Sandro  Vaz  (RH  da 

Salute),  por  Rosimar  Bravo  (Consultora  da  MARCA),  Otto  

Schimdt  (Diretor  da  Salute)  e  Severina  Oliveira  (Gerente  de  

Enfermagem); QUE a entrevista foi na última semana de outubo  

de  2010;  QUE foi  contratada  para  operacionalizar  a  AME  de 

Nova  Natal  no  dia  01  de  novembro  de  2010; QUE  depois  foi 

operacionalizar  a AME do Planalto e, em seguida,  Brasília Teimosa;  

QUE ajudaram a operacionalizar as AME´s as seguintes pessoas : a)  

Marta Santos e Sandra Maria (empregadas da H Solutions, responsável  

pela informática), b) Rosimar Bravo (Consultora da MARCA), c) Monica  

Nardelli  (representante legal e diretora geral da MARCA), d) Marcio  

Viana (gerente  administrativo da SALUTE),e)Otto Schmidt (diretor da  

SALUTE), f) Severina Oliveira (gerente de enfermagem do Projeto da  
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Marca / Caxias), g) Poliana da Gama (supervisora de enfermagem do  

Projeto da Marca / Caxias), h) Patricia Neves (Médica da Marca), i)  

Sandro Vaz  (gerente de RH da Salute);  QUE a H Solutions  é  uma 

empresa  parceira  da  MARCA  e  atua  na  área  de  sistemas  de  

informação; QUE a SALUTE é uma empresa de RH responsável por  

contratar,  treinar  e  dar  o  suporte  de  recursos  humanos;  QUE  a  

SALUTE também é uma empresa parceira  da MARCA; (...);  QUE é  

contratada pela MARCA e recebe R$ 6.000,00 (seis mil reais); QUE os  

diretores atuais da MARCA são ELISA ANDRADE DE ARAUJO (Diretora  

Geral),  BRUNO  TOURINHO  GUIMARAES  CORREIA  (Diretor  

Administrativo)  e  RENATA TEIXEIRA PEIXOTO (Diretora  Financeira),  

segunda ata datada do dia  29 de março de 2011; QUE conhece a  

RENATA e o BRUNO, pois visitaram  a sede da MARCA em Natal.” 

A "contratação" de RISIELY LUNKES pela MARCA é indício claro o suficiente 

da atuação concertada entre o núcleo chefiado por PAULO MAGNUS, do IPAS, o grupo 

da  MARCA e  o  instalado  no  âmbito  da  Prefeitura  do  Natal  montado  por  THIAGO 

BARBOSA TRINDADE e ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA. Isso porque RISIELY 

LUNKES deixa a administração da UPA DE IMBIRIBEIRA, administrada pelo IPAS em 

Recife para ser a superintendente dos AMES em Natal, administradas pela MARCA. No 

caso,  ela veio se  juntar  ao seu marido JONEI  ANDERSON LUNKES, recrutado por 

THIAGO  BARBOSA  TRINDADE  e  ALEXANDRE  MAGNO  ALVES  DE  SOUZA  para  a 

montagem do esquema das OS em Natal.

Outrossim,  do  depoimento  prestado,  extrai-se  que,  na  prática,  a 

ASSOCIAÇÃO  MARCA  representa  um  grupo  de  empresas  que  acompanham  cada 

gestão da referida OS. Na verdade, trata-se de um grupo criminoso, que através da 

MARCA e  da  entidade  SALUTE  SOCIALE  e  de  outras  empresas  satélites,  desviam 

dinheiro público, mediante a inserção de despesas fictícias nas prestações de contas, 

burlando, a um só tempo, as leis penais e as normas previstas na Lei 8.666/93 que 

regulam a contratação de produtos e serviços pelo Poder Público.

O referido núcleo é formado basicamente pela ASSOCIAÇÃO MARCA (OS 

contratada pela Prefeitura), SALUTE SOCIALE (entidade responsável pela gestão de 

recursos humanos) e HEALTH SOLUTION (empresa responsável pela parte de sistema 
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de informação). Quando o poder público contrata uma, as outras vêm junto no pacote 

contratado.

Como será melhor esclarecido a seguir, o núcleo MARCA/SALUTE/HEALTH 

SOLUTION é chefiado por TUFI SOARES MERES e gerenciado pelo casal  ROSIMAR 

GOMES BRAVO E OLIVEIRA, a ROSE BRAVO, e  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, o 

"MANINHO".

No tocante ao empreendimento criminoso realizado em Natal/RN, coube à 

ROSE BRAVO, sob a chefia de TUFI SOARES MERES, a tarefa de operacionalizar toda a 

estrutura e funcionamento da gestão dos AME's e da UPA PAJUÇARA. 

Fato interessante que merece destaque, é a ligação, realizada um dia após 

o depoimento prestado por RISIELY LUNKES e transcrito abaixo, na qual a depoente 

assegura  à  ROSE  BRAVO  que  “não  falou  nenhum  nome  que  possa 

comprometer”  ,  demonstrando  que  aquela  tem  pleno  conhecimento  dos   

“sócios ocultos” da ASSOCIAÇÃO MARCA. Vejamos:

64
84
81
1

11/1
0/20
11

09:4
8:00
(03:
00)

ROSE X 
RISIELY

(21) 
8596-
4439

ROSE: “BOM DIA! Risiely.Perguntou por que ela não 
tinha ligado ontem (10/10/2011).
RISIELY:  Disse  que  não  teve  condições  devido  à 
audiência que demorou muito (das 16h30 às 20h00). E 
relatou  sobre  a  audência:  Na  verdade  eles  fazem 
perguntas planejadas para cair em outras e que tem 
que  está  ligado  demais,  e  que  dá  embarco  na 
cabeça...Eles  tem  muitas  informações,  E  que  não 
falou  nenhum  nome  que  possa  comprometer 
alguém. E o interesse deles (promotores) É COMO A 
MARCA E  IPAS CHEGOU ATÉ AQUI.  E  que eles  tem 
muitas informações e estão cruzando as informações. 

64
84
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11/1
0/20
11

09:5
3:02
(02:
14)

ROSE X 
RISIELY

(21) 
8596-
4439

...Continuidade da ligação anterior que caiu... Diz que 
é melhor mudar de assunto e que fala pessoalmente e 
relata também da falta de Pagamento dos funcionários 
da  UPA,  que  o  sindicato  já  ligou  dizendo  do  não 
recebimento  dos  funcionários  que  não  receberam  e 
estão ameaçando ir para televisão.

A  partir  do  conteúdo  da  correspondência  eletrônica  abaixo  transcrita, 

extraída da caixa postal eletrônica de RISIELY LUNKES, é possível se ter um panorama 
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dos funcionários do Núcleo MARCA/SALUTE SOCIALE/HEALTH SOLUTION, e de suas 

respectivas  funções,  que  eram  responsáveis   pela  implementação   das  AME's  e 

transição da UPA PAJUÇARA:

From: Sandro Vaz 
Sent: Thursday, December 02, 2010 12:30 PM
To: rosibravo@gmail.com ; oschmidt50@gmail.com ; 'Marcio Viana - 
Gerente   Administrativo'   ; 'Severina Gonçalves' ; 
pollyanagama@yahoo.com.br ; 'Marta Santos' ; 
sandra@hsolutions.com.br ; risiely@uol.com.br ; 
clea_f@yahoo.com.br ; brenocosta2005@yahoo.com.br ; 
silvialira@hotmail.com ; lilian1004@ig.com.br ; 
micapiress@hotmail.com ; icgcosta01@hotmail.com ; 
rallina@hotmail.com 
Cc: Rh ; 'marcia gabriel' ; Gustavo Carneiro - Gerente Financeiro ; 
Daniele - Financeiro ; Ana Paula - Financeiro ; 
rogerio_covre@hotmail.com ; 'Rosana' ; 
alexandre@salutesociale.org.br 
Subject: COLABORADORES - PROJETO NATAL

CONSIDERAR ESTE POR FAVOR

Prezados, bom dia.

Para informação e conhecimento, segue nomes e cargos dos colaboradores 
do Projeto Natal para que possamos nos manter atualizados em relação aos 
contatos:

RECURSOS HUMANOS RIO

· Sandro Vaz – Gerente de RH – (21) 8458-8409 – 
sandro@salutesociale.org.br
· Rosane Santos – Supervisora de RH -  (21) 9128-1471 – 
rosane@salutesociale.org.br
· Fabiana Modesto – Analista de RH – (21) 9497-6965 – 
fabiana@salutesociale.org.br
· Marilia Gabriela – Analista de RH – (21) – marília@salutesociale.org.br

· Recursos Humanos (Todo o departamento) – (21) 8596-3290 – 
rh@salutesociale.org.br

EQUIPE DE IMPLANTAÇÃO

· Rosi Bravo – Consultoria – (21) 8596-4439 –   rosibravo@gmail.com  
· Otto Schmidt – Gerencia Administrativa Financeira - (21) 8596-4902 – 
oschmidt50@gmail.com
· Márcio Viana – Gerente Adm/Compras – (21) 8400-3485 – 
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marcio@salutesociale.org.br
· Patricia Neves – Coordenação Médica – (21) 9615-9843 ou (21) 7848-
1596 (21) 8459- 6246 upa.patricia@gmail.com 
· Severina – Gerencia de Enfermagem – (21) 8596-3285 – 
sevenoliveira@yahoo.com.br
· Poliana - Supervisora de Enfermagem – (24) 8846-9105 - 
pollyanagama@yahoo.com.br
· Marta – TI – (21) 8121-7876 – marta@hsolutions.com.br
· Sandra – TI – (21) - sandra@hsolutions.com.br

ESCRITÓRIO A MARCA – NATAL

· Risiely – Superintendente Executivo – (84) 8808-7459 - 
risiely@uol.com.br
· Rallina – Supervisora Farmacêutica – (84) 8856-2666 – 
rallina@hotmail.com
· Ellen – Recepcionista – (84) 3202-5150
· Juliana – Copeira – (84) 3202-5150

AME NOVA NATAL

· Cléa – Gerente de Enfermagem – (84) 8118-1897 – 
clea_f@yahoo.com.br
· Breno – Gerente Administrativo - (84) 3218-9060 ou (84) 9977-7170 – 
brenocosta2005@yahoo.com.br

AME PLANALTO

· Silvia – Gerente de Enfermagem - (84)8826-8113 ou (84) 8118-2208 
 (84) 9607-3696 – silvialira@hotmail.com
· Lilian – Gerente Administrativo – (84) 8809-1048 ou (84) 3223-3181 – 
lilian1004@ig.com.br

AME BRASILIA TEIMOSA

·Micaela – Gerente de Enfermagem - (84)9138-1427 ou 3212-1210 – 
micapiress@hotmail.com
· Isaura – Gerente Administrativo – (84) 9983-0774 ou (84) 8838-5505 – 
icgcosta01@hotmail.com

Sandro Vaz
Gerente de Recursos Humanos
Tel/Fax. +55 21 2224-4625 | Celular Grupo RH: 8596-3290
E-mail: sandro@salutesociale.org.br
Site: mailto:sandro@salutesociale.org.br
 

RISIELY  LUNKES,  nesse  contexto,  passou  a  exercer  a  função  de 
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Superintendente Executiva da MARCA em Natal/RN, mas se reportando diretamente e 

diariamente à ROSE BRAVO.

A  correspondência  entre  RISIELY  LUNKES  e  sua  amiga  Estelitta  Tonial, 

colacionada a seguir,  narra de maneira sucinta o trabalho que a investigada vinha 

desempenhando em Natal.

From: risiely 
Sent: Thursday, December 16, 2010 9:33 AM
To: Estelitta Tonial 
Subject: Re: FELIZ NATAL

Querida Irmã Estelitta,

Muito obrigada pelo carinho e por todas as gentilezas com as quais nos 
ofereceu sempre. O espírito Franciscano é latente em sua vida e toca a 
todos que de alguma forma tem oportunidade de receber de você algum 
contato.
Como Jonei já te informou estamos morando na cidade de Natal/RN.
Aqui é muito lindo, o clima é muito bom.
Sei que tem aCasaFranciscana aqui e no próximo janeiro pensamos em 
irmos visitar as irmãs que lá estão vivendo.
Quando a senhora vier aqui fazemos questão de recebê-la em nossa 
casa.Temos 1 quarto para hóspede e se quiser é nossa convidada a passar 
alguns dias conosco. Será um imenso prazer recebê-la.
Querida irmã estou trabalhando para uma empresa do Rio de 
Janeiro nome "Associação Marca" e sou superintendente desta em 
Natal. Respondo por todas as unidades AME's de Natal e a UPA da 
Pajuçara, cada uma destas unidades tem seus gerentes que ficam 
ligados a mim. Meu posto de trabalho é um escritório no bairro de 
Petrópolis mas visito todas as unidades em uma semana. Hoje são 4 
e previsão de mais 3 para o próximo ano. Tenho trabalhado muito 
pois fiz de tudo desde o planejamento, implantação, montagem e 
inauguração e agora a gestão.
Estou feliz por ter tido esta oportunidade e grata a Deus por estar me 
abençoando pois está indo tudo bem.
Neste dia 18/12 iremos para Concórdia/SC passar o Natal lá e voltamos dia 
28/12/10.
Não posso ficar muitos dias longe mas os dias que teremos serão bem 
aproveitados.
E você como está, está em Passo Fundo? E seu irmão que estava doente? 
Está melhor?
Desejo um Feliz Natal a você e todas as irmãs franciscanas. 
Que Deus em sua infinita bondade as esteja abençoando hoje e sempre.
Forte abraço, muitas saudades, Feliz 2011.
Risiely
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Apesar  de  ROSE  BRAVO  constar  como  consultora  na  relação  formal 

discriminada no penúltimo e-mail acima, na prática, era RISIELY LUNKES quem estava 

dirigindo todos os trabalhos de gestão das unidades de saúde. O conteúdo da caixa 

postal da investigada RISIELY LUNKES demonstra bem essa atuação:

From: Rosi Bravo 
Sent: Wednesday, October 20, 2010 11:16 AM
To: risiely@uol.com.br 
Subject: AME
Anexos: Proposta para apresentação.doc (681 KB)

dom_20102001.pdf (124 KB)
NATAL - ESCALA DE MÉDICOS DE NOVA NATAL.xls (58,4 KB)

-- 
Rosi Bravo

From: Rosi Bravo 
Sent: Wednesday, October 20, 2010 11:29 AM
To: risiely@uol.com.br 
Subject: AMA
Anexos: farmacia.doc (208 KB)

LISTA DE DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO.docx (13,1 KB)
PROTOCOLO RECEPÇÃO.doc (32 KB)
regimento_interno_hospital.doc (53,3 KB)
ROTINA_ENFERMEIRO.doc (86,7 KB)

-- 
Rosi Bravo

From: Rosi Bravo 
Sent: Wednesday, October 20, 2010 11:50 AM
To: risiely@uol.com.br 
Subject: AMA
Anexos: Regulamento_de_Procedimento_A._Marca_correto.doc (269 KB)

ESTATUTO - MARCA (5ª Alteração).doc (284 KB)
Oficio XXX 09 Solicitacao junto a VIGILANCIA SANITARIA 

CAXIAS.doc (250 KB)

-- 
Rosi Bravo

From: Rosi Bravo 
Sent: Thursday, October 21, 2010 2:41 PM
To: RUBIAN 
Cc: risiely@uol.com.br 
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Subject: Re: filial natal

Boa tarde Rubian!

Estou tentando falar com vc desde ontem, mas infelizmente sem sucesso. 
Estou com a Declaraçao e os Documentos que vc solicitou e preciso lhe 
entregar. Preciso acertar como faco pra lhe entregar. Semana que vem o 
escritório na Praça da flores estará aberto e nossa funcionária Risiely estará 
com estes documentos. Por favor, entre em contato com ela para pega-los.
Celular de Risiely 81- 8528 8874

No aguardo 
Rosi Bravo
Em 13 de outubro de 2010 12:54, RUBIAN <rubian@digi.com.br> 
escreveu:
Rosi bom dia. 

estive c/ a pessoa do cartório e aquela ata enviada por vcs não esta de 
acordo por não citar quem vai ser o responsavel direto pela administração 
da filial aberta e citar a diretoria desta filial se são as mesma da matriz do 
Rio ou são outras pessoas.

sobre o custo da abertua da filial :

1- honorários R$ 800,00

2- taxas do cartorio R$ 262,00

dados da conta no banco do Brasil

 ag 3853-9
 c/c 23885-6
 nome: Jose Rubian Soares Junior

-- 
Rosi Bravo

From: Rosi Bravo 
Sent: Thursday, October 21, 2010 2:45 PM
To: risiely@uol.com.br 
Subject: Projeto
Anexos: NATAL - PROPOSTA ECONÔMICO FINANCEIRA.doc (960 KB)

Segue projeto completo!
-- 
Rosi Bravo
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From: Rosi Bravo 
Sent: Thursday, October 21, 2010 8:28 PM 
To: risiely@uol.com.br 
Subject: Atribuições de Natal: 

Fiz este mapa! Alguns já foram feitos, mas tem mt o que fazer!

Atribuições de Natal:

1. Providenciar linha telefônica para o escritório.
2. Fazer transferencia de totularidade de luz!
3. Instalação dos micros.
4. Comprar material de papelaria para escritório.
5. Selecionar profissionais para as unidades e escritório.
6. Ver com Mickey banner para inauguração.
7. Fazer reunião com a equipe sobre compra para abastecimento das  
unidades.
8. Comprar mobiliario para as unidades.
9. Comprar micros para as unidades.
10. Ver manutenção e suporte de informatica.
11. Contratar segurança armada e vigias.
12. Ver qual laboratório irá fazer a prestação de serviços.
13. Comprar carro administrativo
14. Preparar treinamento inicial dos colaboradores.
15. Agendar apresentação do projeto com SAMU e SMS.
16. Preparar apresentação em power point sobre a Associacao e o  
projeto.
17. Agendar com Cleide da cooperativa.
18. Comprar celular DDD Natal para direcao do escritório e  
superintendencia e direção das unidades.
19. Providenciar placas de identificação das portas dos consultorios
20. Providenciar banner para fachada.
21. Fazer placa para inauguração.
22. Providenciar impressos para as unidades
23. Preparar treinamento e apresentação do projeto
24. Providenciar rouparia para as ames

Enviado de meu iPhone

Os três e-mails a seguir evidenciam que a direção dos trabalhos efetivada 

por  ROSE  BRAVO  se  dava  sob  a  chefia  de  TUFI  SOARES  MERES,  seja  pelo 

encaminhamento dos e-mails, mantendo-o atualizado do andamento das providências 

que estavam sendo tomadas, seja pelas suas referências à TUFI SOARES MERES como 

sendo o  “chefe”, demonstrando o seu poder de mando na organização criminosa.  

From: Rosi Bravo 
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Sent: Saturday, October 23, 2010 11:36 AM
To: Otto Schmidt ; Marcio Viana ; marcia gabriel ; Vicente Salek ; 
Severina Pilar ; Sandro Vaz ; Giselle Gobbi ; risiely@uol.com.br 
Cc: Tufi Soares Meres 
Subject: Atribuiçoes de Natal
Anexo: ATRIBUIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DAS AMEs DE 
NATAL.docx (15,1 KB)

Prezados,

segue as lista de atribuiçoes de Natal. Os itens que não estão nominados 
são os que não foi definido pessoa responsável. Qualquer contribuiçao que 
nos auxilie será muito bem vinda!

OBS: Ririely, estarei conversando com vc sobre as tarefas que ficaram para 
vc!

Att

Rosi Bravo

From: Rosi Bravo 
Sent: Sunday, October 24, 2010 11:23 AM
To: risiely 
Subject: Re: FW: MARCA AME

Risiely,
bom dia!!

Estou num impasse mt grande! O chefe disse agora há pouco que gostaria 
de falar cmg antes de minha ida para Natal. Ele ter meios de conseguir 
alguns pontos q precisam ser vistos por isso to na dúvida se vou amanha 
cedo ou a noite! Será q tem como fazer os agendamentos pra terça a partir 
das 8hs da manha? Se tiver creio q seja + importante eu despachar com ele 
primeiro e depois embarcar. O problema é q fiquei de sentar com Marco 
Aurelio (da assessoria de imprensa para ver o trabalho a ser desenvolvido), 
será q vc teria condiçoes de assumir isto? Se vc tiver, poderia sair daqui a 
tarde de amanha. Ainda estou decidindo, assim q souber, te aviso.

Bjs e bom domingo em família tb!

Rosi
Em 24 de outubro de 2010 11:53, risiely <risiely@uol.com.br> escreveu:
Rose, Bom dia!

Tudo bem com você? Resolveu o problema dentário? E seu marido irá 
operar na data prevista anteriormente? Espero que esteja bem mesmo com 
tantas preocupações. Este inauguração na sexta 29/10 foi para arrebentar, 
mas confio que dará tudo certo. Estamos todos nos esforçando para isso.
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Com relação a Rossana que decorou a pediatria da UPA Pajuçara, você ficou 
de me confirmar sobre sua chegada aqaui.
Qual horário está prevista sua chegada a Natal?
Vou remarcar com ela no escritório para você ver o trabalho e já definir a 
decoração das unidades e preços.
Estou ainda com meu número de celular, pedi que não cancelassem ainda 
pois muita gente ficou com este contato então vou mantê-lo até dia 20/11 
quando irei repassando o novo número do plano de Natal.
Se quiser me telefonar será no mesmo número.
Tenha um bom domingo com sua família.
Atenciosamente,
Risiely

Em 24/10/2010 11:07, Rosi Bravo < rosibravo@gmail.com > escreveu: 

Robson,

segue as faixas para por do lado de fora. A terceira, precisava que fosse 
feito para colocarf no muro tb, mas nao sei o tamanho. Não consegui 
colocar as logos da Prefeitura e da AME, por favor, coloque-as!

Deixo a criaçao das letras e cores por sua conta! Confio no seu bom gosto.

Att

Rosi
2010/10/23 ATUAL IMPRESSOS LTDA <atualimpressos@hotmail.com>

From: lariza@artc.com.br
To: atualimpressos@hotmail.com; rayssa@artc.com.br
Subject: MARCA AME
Date: Fri, 22 Oct 2010 18:22:41 -0300
ANEXO!

-- 
Rosi Bravo

-- 
Rosi Bravo

From: Rosi Bravo 
Sent: Wednesday, December 08, 2010 2:29 PM
To: A MARCA - OSCIP ; MONICA SIMOES ARAUJO E NARDELLI ; 
maninho10@terra.com.br ; Izabel Mendonça ; Giselle Gobbi ; Otto 
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Schmidt ; Sandro Vaz ; marta@hsolutions.com.br ; Patricia ; Marcio 
Viana ; risiely ; Pollyana Supervisão ; Severina Pilar 
Cc: Tufi Soares Meres ; marcia gabriel ; sidnei 
Subject: Fwd: CLIPPING - AME 08.12

Prezados,
mantendo-os informados, adianto que se pensávamos que nossa 
responsabilidade era somente um degrau a mais, atraves destas 
reportagens poderão ver que vai bem além do que pensamos. Nosso 
primeiro dia de UPA tem sido tranquilo, apenas com a imprensa na porta 
quase a manha interia querendo informação e buscando motivos pra 
criticarem a sucessão, o que não ocorreu.
Todos os olhares estão voltados pra MARCA neste momento. Não podemos 
pensar em algo que possa nos prejudicar nesse momento ou que venha 
levantar qualquer pensamento de dúvidas com relaçao ao trabalho q 
desenvolvemos. Estamos indo bem e temos que (mais do q nunca) unir 
forças pra q tudo seja realmente feito com excelencia. Esta experiencia com 
a UPA Natal será de grande valor para toda a gestão, uma vez que temos 
outros trabalhos para serem implantados em muito breve no RJ.

Vamos em frente e que Deus nos abençoe!

Rosi

Além da contratação  de  RISIELY LUNKES pela  ASSOCIAÇÃO MARCA por 

interferência de JONEI LUNKES junto aos verdadeiros dirigentes da OS, a transição da 

gestão  da  UPA  PAJUÇARA  do  IPAS  para  a  MARCA  está  recheada  de  fatos  que 

evidenciam  o  caráter  concertado  entre  os  diversos  núcleos  do  esquema  das 

organizações sociais.

A manutenção dos contratos pela MARCA dos prestadores de serviços do 

IPAS por mais seis meses, marca justamente a "passagem do bastão" do esquema 

das organizações sociais em Natal.

Logo no início da administração da UPA de PAJUÇARA pela ASSOCIAÇÃO 

MARCA,  a  JRN CONSULTORIA  (empresa  de  JONEI  LUNKES),  de  JONEI  LUNKES e 

RISIELY LUNKES, foi contratada por R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais/mês), o que 

garantiu  a  continuidade  dos  serviços  prestados  por  JONEI  LUNKES  ao  Secretário 

THIAGO TRINDADE e ao Procurador Municipal ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA. 

Os valores constam na prestação de contas da MARCA: 
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SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADO À 
ASSOCIAÇÃO MARCA PARA PROMOÇÃO DE SERVIÇOS

DATA EMPRESA VALOR 

10/01/11 JRN CONSULTORIA R$ 22.000,00

02/02/11 JRN CONSULTORIA R$ 22.000,00

11/03/11 JRN CONSULTORIA R$ 22.000,00

01/04/11 JRN CONSULTORIA R$ 22.000,00

29/04/11 JRN CONSULTORIA R$ 22.000,00

Além disso,  a  MARCA,  garantindo  a  transição  acertada,  contratou  a  MV 

SISTEMAS (empresa de PAULO MAGNUS) por R$ 19.000,00 (dezenove mil reais/mês) 

para  locação  do  uso  do  sistema  MV2000,  como  também contrata  a  CONTROLUZ 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA para locação de “supostas” ambulâncias.

Superado esse período de transição, há uma mudança nos prestadores de 

serviço. Entra em jogo o grande diferencial da MARCA, que é justamente a grande 

quantidade de empresas participantes do negócio. Nesse período, a troca do sistema 

de informação utilizado pela MV SISTEMAS pelo fornecido pela HEALTH SOLUTIONS, 
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muito  mais  do  que  uma  mudança  operacional,  simboliza  a  tomada  definitiva  do 

controle da situação pelo núcleo dirigente da MARCA.

3.V        AS PESSOAS INTEGRANTES DO NÚCLEO DE INFLUÊNCIA DE ALEXANDRE   

MAGNO ALVES DE SOUZA E THIAGO BARBOSA TRINDADE NA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE.

 

Durante a sua gestão à frente da Secretaria Municipal  de Saúde - SMS, 

THIAGO TRINDADE BARBOSA, como seria natural,  recrutou algumas pessoas para 

atuar no âmbito da Secretaria, em funções estratégicas. Essas pessoas participaram 

ativamente da implementação do esquema das Organizações Sociais no âmbito do 

Município  de  Natal,  por  vezes  praticando  atos  administrativos  contrários  à  lei.  O 

Ministério Público aquilata durante o processo investigativo o grau de participação 

dessas  pessoas,  principalmente  quanto  aos  atos  que  desbordam  da  obediência 

hierárquica, sobretudo quantos as condutas determinadas pelo Procurador Municipal 

ALEXANDRE  MAGNO  ALVES  DE  SOUZA,  a  quem  eles  não  deviam  subordinação 

funcional.

Essas pessoas são CARLOS FERNANDO PIMENTEL BACELAR VIANA, ANNIE 

AZEVEDO DA CUNHA LIMA e THOBIAS BRUNO GURGEL TAVARES, que deram todo o 

suporte operacional administrativo a THIAGO TRINDADE e ALEXANDRE MAGNO na 

montagem do esquema das organizações sociais, praticando, a tempo e a modo, os 

atos administrativos manipulados principalmente por ALEXANDRE MAGNO ALVES DE 

SOUZA. 

Em depoimento prestado na sede das Promotorias de Defesa do Patrimônio 

Público  de  Natal/RN,  CARLOS FERNANDO BACELAR esclarece  como se  deu  o  seu 

ingresso  na  administração  municipal  e  quais  eram  formalmente  as  suas  funções 

desempenhadas: 

"QUE entrou  na  Secretaria  Municipal  de  Saúde  em 20  de  maio  de 

2010; QUE ficou até maio de 2011; QUE THIAGO estava montando sua 

equipe para o SMS e seu primo Arsênio indicou o nome do depoente 

para compor a equipe; QUE primeiro foi ser chefe do setor de execução 
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financeira  da SMS; QUE depois  passou a  ser  secretário  adjunto  de 

administração e finanças da SMS; QUE, por último, foi ser chefe de 

gabinete  do  secretario  Municipal  de  Saúde;  QUE  era  um cargo  de 

confiança e com a saída do secretário de Saúde deixou a Secretária." 

CARLOS FERNANDO BACELAR participou diretamente da implementação do 

IPAS e da MARCA em Natal. Estava presente desde o primeiro encontro realizado no 

Rio de Janeiro com os representantes da MARCA, foi Presidente da Comissão que iria 

escolher  a entidade para administrar  a UPA e operacionalizou financeiramente,  no 

âmbito da SMS, o desvio de recursos públicos, deixando de realizar o controle interno 

das despesas apresentadas pelas organizações sociais.

No  seu  depoimento  prestado  na  sede  das  Promotorias  do  Patrimônio 

Público, CARLOS FERNANDO BACELAR traça um resumo dessa participação:

“QUE acompanhou a implementação das organizações sociais-OS em 

Natal desde o começo; (...); QUE em agosto de 2010, no dia 03, fez  

uma  viagem  ao  Rio  de  Janeiro;  Que  estavam  nesta  viagem  :  o  

depoente, THIAGO TRINDADE, ARIANE e ALEXANDRE MAGNO; QUE a 

viagem foi para conhecer modelos de gestão de UPA´s e a experiência  

em  Duque  de  Caxias,  pois  neste  município  tinham  doze  unidades  

geridas  com  OS´s;  QUE  nesta  visita  conheceram  duas  OS´s  :  a  

MARCA e a SALUTE; QUE a visita foi na sede das OS´s  no centro do  

Rio  de  Janeiro;  QUE  participaram  de  reuniões  com  o  Secretário  

Estadual  de  Saúde;  QUE  visitaram  a  UPA  da  Rocinha;  QUE  nesta  

viagem começou  a  ser  pensado  o  modelo  da  AME;  QUE  depois  a  

MARCA veio  a Natal  para conhecer  as  unidades do Município;  QUE  

outras OS´s também estiveram aqui,  mas não se recorda o nome;  

QUE por parte  da MARCA estiveram aqui  :  ROSE BRAVO, Severina  

(enfermeira), dois homens, uma capitã de Corpo de Bombeiros que  

era responsável técnica por algumas UPAS de Duque de Caxias e um 

pessoal da logística da MARCA; QUE teve a seleção de uma OS para  

administrar as AME´s; QUE a MARCA foi vencedora; QUE durante a  

vigência  da MARCA,   as  pessoas que entravam em contato  com o  

depoente  para  tratar  de  entraves  burocráticos  (pagamentos,  
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prestações de contas, planilhas e certidões) era ROSE BRAVO, RISIELI  

e SEVERINA e mais dois homens que não se recorda o nome; QUE  

existiu uma seleção para contratar uma OS que iria administrar a UPA  

de  Pajuçara,  pois  o  primeiro  contrato  foi  emergencial;  QUE  

participaram desta seleção : o IPAS, Instituto Fibra e a MARCA; QUE o  

IPAS foi vencedor, mas desistiu; QUE o IPAS publicou uma nota na  

imprensa  apresentando  os  motivos  da  desistência;  QUE  a  MARCA  

assumiu a UPA de Pajuçara; QUE a MARCA ficou administrando três  

AME`s (Brasília Teimosa, Nova Natal e Planalto) e a UPA de Pajuçara;  

QUE são dois contatos; QUE a previsão é que se tenha mais duas AME

´s  em  Igapó  e  Felipe  Camarão  e  mais  uma  UPA  em  Cidade  da  

Esperança;   QUE a obra  da  UPA da Cidade da  esperança  aguarda  

conclusão;  QUE a obra é de responsabilidade da H.W.  Engenharia;  

QUE durante a vigência do contrato da MARCA na UPA de Pajuçara  

tinha contatos burocráticos com os seguintes funcionários da MARCA  

(ROSE BRAVO, RISIELI);".

Ressalte-se  mais  uma vez,  como  já  descrito  anteriormente,  a  partir  da 

análise  dos e-mails  interceptados da caixa postal  de JONEI LUNKES, que CARLOS 

FERNANDO,  na  qualidade  de  Presidente  da  Comissão  de  Seleção,  contribuiu 

efetivamente para fraudar o procedimento de seleção da entidade que iria gerenciar a 

UPA  Pajuçara.  Mesmo  depois  de  ter  deixado  a  Secretaria,  ainda  era  alimentado 

financeiramente por ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, como se vê nas seguintes 

tratativas através de mensagens de texto autorizadas pela Justiça:

SMS 22/07/2
011

10:23:
40

Recebido de 84 9191-
9606

(CARLOS FERNANDO)

“Nao me abandones!”.

SMS 22/07/2
011

10:24:
01

Enviado para 84 9191-
9606

(CARLOS FERNANDO)

“To resolvendo”.

SMS 04/08/2
011

09:17:
16

Recebido de 84 9191-
9606

(CARLOS FERNANDO)

 “Me esqueceu mesmo!” .

SMS 04/08/2
011

09:23:
25

Enviado para 84 9191-
9606

(CARLOS FERNANDO)

“Mande  o  banco/conta.  Sei 
que  estou  em  debito  com 
voce, mas vou me redimir”.

SMS 04/08/2
011

09:43:
59

Recebido de 84 9191-
9606

“Banco do Brasil  Ag. 1533-4 
C/C 35.087-7”.
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(CARLOS FERNANDO)
SMS 04/08/2

011
09:46:

55
Enviado para 84 9191-

9606
(CARLOS FERNANDO)

“Deus  eh  grande  e 
misericordioso  e  proverah  a 
todos nos”.

SMS 08/08/2
011 

09:12
:08

Recebida de: 84 9191-
9606 (CARLOS 
FERNANDO)

“Estou virando Ateu! Duvidas 
quanto  a  misericordia 
Divina.”.

SMS 08/08/2
011 

09:22
:36

Enviada para: 84 9191-
9606 (CARLOS 
FERNANDO)

“Va a pgm hj as 16”.

SMS 08/08/2
011 

09:23
:08

Recebida de: 84 9191-
9606 (CARLOS 
FERNANDO)

“Ok!”

ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA, por sua vez, entrou na SMS à convite da 

ex-Secretária  Ana  Tânia  Sampaio,  mas  foi  escolhida  por  THIAGO TRINDADE para 

exercer a função de Chefe de Gabinete do Secretário e posteriormente a de Secretária 

Adjunta  de  Logística  e  Suporte  Imediato  à  Saúde,  dando  todo  o  suporte 

administrativo, no âmbito da SMS, para o desenvolvimento da empreitada criminosa.

O  seu  depoimento  prestado  na  sede  das  Promotorias  de  Defesa  do 

Patrimônio Público de Natal/RN, resume como se deu a sua atuação:

“(...) QUE o Secretario de Saúde fez uma visita ao Rio de Janeiro para  

verificar o funcionamento de uma UPA e de uma unidade da família;  

QUE a viagem foi iniciativa de Secretário de Saúde; QUE o secretario  

foi acompanhado da coordenadora do PSF (Ariane medeiros), do chefe  

do setor de execução orçamentária (Carlos Fernando) e de Alexandre  

Magno; QUE não sabe os contatos que foram feitos pelo Secretário de  

Saúde no Rio de janeiro e se este manteve com organizações sociais  

que atuam no Rio de janeiro; QUE alguma tempo depois recebeu uma 

ligação na chefia de gabinete da MARCA, agendando um audiência com 

o Secretário de Saúde no outro dia; QUE teve uma primeira reunião  

com três ou quatro representantes da MARCA e o Secretário de Saúde;  

Que só se recorda o nome de dois representantes da MARCA (Rose e  

Othon); QUE foi uma reunião para apresentar os trabalhos da MARCA  

que eram realizados no Rio de janeiro; QUE eles tinham interesse em  

se  qualificar  como  organização  social;  QUE  depois  desta  primeira  

reunião tiveram outra reuniões com os representantes da MARCA; QUE 
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não participou destas reuniões; QUE destas reuniões participaram o  

Secretario  de  Saúde,  Alexandre  Magno,  Carlos  Fernando,  Ariane  

Medeiros e Maria Perpétua; QUE houve uma contratação das AME´s  

onde a MARCA foi vencedora; QUE depois existiu a licitação da UPA,  

pois  o  primeiro  contrato  que  a  IPAS  foi  vencedora  terminou;  QUE  

nesta  licitação  participaram três  empresas,  entre  elas,  o  IPAS e  a  

MARCA; QUE o IPAS venceu a licitação e  assumiu a administração,  

mas que com um mês de contrato, o IPAS pediu para sair do contrato;  

QUE como a MARCA foi  a  segunda colocada da licitação,  a MARCA  

assumiu a administração da UPA; QUE foi feito uma reunião entre a  

MARCA (Rose, Othon, Poliana e severina) e a IPAS (Cristian, Claudia e  

Renata)  na UPA para  fazer  a  transição  das  empresas  na UPA,  em  

virtude da desistência do IPAS.”

Como já  demonstrado,  sobretudo  através  dos  e-mails  interceptados  das 

caixas postais de JONEI LUNKES e RISIELY LUNKES, ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA 

agiu  concertadamente  com os  demais  membros  do  núcleo  decisório  instalado  no 

âmbito da SMS para fraudar os dois procedimentos administrativos responsáveis pela 

seleção de uma OS para gerenciamento dos AME's e da UPA PAJUÇARA.

O diálogo abaixo interceptado, travado entre ANNIE AZEVEDO e Micaela, 

indica que THIAGO TRINDADE, ANNIE AZEVEDO e CARLOS FERNANDO (o marido de 

Rosana, que trabalhava em uma das unidades de saúde gerenciadas pela MARCA), 

patrocinavam os interesses da MARCA, no âmbito da SMS, facilitando os pagamentos 

destinados à entidade. O diálogo se refere a uma maior dificuldade nos pagamentos 

da MARCA após a saída de THIAGO TRINDADE do cargo de Secretário de Saúde:

6100
684

12/06/2
011 

21:25:
00 
duraçã
o  = 
00:08:
47 

Annie x 
Micaela

Conversam sobre a Marca,  dizendo que AME saiu 
favorável para até novembro e que a partir de 
Novembro tem que entrar com Licitação então 
Micaela diz: “quando for em novembro eu tenho 
que entrar com licitação, aí é aí que a banda torra” 
Annie diz:  “não,  mais aí o edital e tudo essas 
coisas assim eles a Marca já tem vantagem porque 
sabe o que é,  foi eles que criaram,  entendeu?” 
Micaela diz: “pois é,  aí disse que ela deu um chá 
de cadeira maior do mundo em Rosy e Risiele.  O 
dinheiro     da     UPA     não     saiu  ,    aí  ,    assim     tá     toda   
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abusada     sabe  ,    todo     mundo     sofrendo     porque   
antes     tinha     todo     mundo     do     lado  ,    tinha     você  ,   
tinha     Dr  .    Thiago     e     agora     não     tem     mais   
ninguém  ,    tinha     o     marido     de     Rosana     que     era   
quem     agilizava     não     sei     o     que  .”   Annie diz: “isso 
era,  é.”  Micaela diz: “aí agora quem é o marido 
dela é um tal de Assis.” Annie diz: “isso é.” Micaela 
diz: “disse que é morto dentro das calças.”  Então 
Annie corta a conversa dizendo que Leozinho está 
ligando para ela ir buscar ele.

O  diálogo  remete,  além  da  menção  a  CARLOS  FERNANDO BACELAR,  à 

pessoa  de  ASSIS,  ou  FRANCISCO DE ASSIS ROCHA VIANA,  que  passou  a  ser  o 

substituto de CARLOS FERNANDO na Coordenação Financeira da Secretaria Municipal 

de Saúde, de quem falaremos mais adiante.

Com relação a THOBIAS BRUNO GURGEL TAVARES, Chefe da Assessoria da 

SMS, há indícios de que foi responsável por produzir uma falsa roupagem jurídica aos 

processos administrativos de interesse das organizações sociais, sobretudo no que diz 

respeito aos procedimentos fraudulentos que culminaram na seleção da MARCA para a 

gestão dos AME's e da UPA, tendo ele participado articuladamente da montagem dos 

processos seletivos orientado pelo Procurador ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA.

Assumindo a Chefia da Assessoria Jurídica em setembro de 2010, THOBIAS 

BRUNO foi devidamente orientado por ALEXANDRE MAGNO no sentido de viabilizar as 

contratações  da  ASSOCIAÇÃO  MARCA.  O  seu  depoimento  prestado  na  sede  das 

Promotorias de Defesa do Patrimônio Público é bastante elucidativo nesse sentido:

“QUE é chefe da assessoria jurídica da Secretaria Municipal de Saúde-

SMS; QUE entrou na SMS em setembro de 2010; (...); QUE fez uma 

entrevista  com  o  Secretario  de  Saúde  (Thiago  Barbosa)  e  foi  

contratado;  QUE  foi  a  primeira  vez  que  conheceu  o  Secretario  de  

Saúde;  QUE na  assessoria  jurídica  da  SMS tem quatro  assessores  

jurídicos (Levi Rodrigues, Vinicius Loureiro, Tiago Queiroz e Rogerio  

Barbosa)   municipais  concursados  e  efetivos,  além  de  outro  que  

trabalho  junto  ao  departamento  de  vigilância  e  saúde  (Arimateia);  

(...);  QUE também deu o parecer na seleção da entidade que 
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iria administrar os AME´s; QUE faz menção no parecer da ITCI a 

uma  parecer  de  um procurador  do  município  Alexandre  Magno  na 

contratação de uma UPA emergencial; QUE Alexandre magno foi quem 

trouxe este modelo de gestão das OS´s, inclusive foi ele que minutou  

o  projeto  de lei;   QUE acredita  que Alexandre  Magno é cedido  ou  

designado pelo Procurador Geral para a Secretaria Municipal de Saúde;  

QUE quando chegou na SMS, Alexandre explicou o modelo de 

gestão  e  estudo  que  ele  tinha  feito  sobre  as  parcerias  do  

município com o terceiro setor.”

A troca de e-mails e os telefonemas trocados entre ALEXANDRE MAGNO 

ALVES DE SOUZA e THOBIAS TAVARES revelam que este estava a serviço daquele na 

superação das dificuldades legais que foram opostas à contratação da MARCA.

Com a  posterior  exoneração  do Secretário  THIAGO TRINDADE,  um mês 

depois, CARLOS FERNANDO BACELAR e ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA também 

foram exonerados. Nesse momento, a investigação detectou uma rearrumação nos 

quadros  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  inclusive  com  a  mudança  dos 

interlocutores  da  MARCA  na  Administração  Municipal.  THOBIAS  BRUNO  GURGEL 

TAVARES é o único  que permanece na mesma função,  como Chefe da Assessoria 

Jurídica.

Como  registramos  anteriormente,  a  pessoa  de  FRANCISCO  DE  ASSIS 

ROCHA  VIANA,  ex-funcionário  da  TV  Ponta  Negra,  egresso  da  URBANA  na  atual 

administração,  passa  a  ocupar  o  cargo  antes  exercido  por  CARLOS  FERNANDO 

BACELAR,  ficando  como  responsável  pela  gestão  financeira  da  SMS.  Ele  passa  a 

ostentar,  então,  o  papel  de  interlocutor  contumaz  de  ROSIMAR GOMES BRAVO E 

OLIVEIRA, ou ROSE BRAVO, operadora principal da MARCA, a soldo de TUFI SOARES 

MERES, chefe do esquema ilícito.

Importante frisar que, mesmo com a saída de THIAGO TRINDADE e CARLOS 

FERNANDO  BACELAR  da  SMS,  eles  não  perdem  contato  com  os  integrantes  do 

esquema da MARCA,  nem muito  menos  deixam de praticar  atos  em benefício  da 

entidade. 
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Esses  três,  juntamente  com  ALEXANDRE  MAGNO,  e  com  o  acesso 

viabilizado  por  THOBIAS  TAVARES  e  ASSIS  VIANA,  continuaram  assinando 

documentos  e  contratos  extemporaneamente,  inclusive  facilitando  pagamentos  de 

outros fornecedores da SMS. THOBIAS TAVARES, vale destacar, mesmo com a nova 

reconfiguração,  continua  prestando  suporte  à  atividade  criminosa  de  ALEXANDRE 

MAGNO ALVES DE SOUZA. 

As interceptações dos telefones de ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, 

THIAGO BARBOSA TRINDADE e FRANCISCO DE ASSIS ROCHA VIANA revelam essas 

práticas:

59
66
34
0

12/
05/
11

17:2
5:26 
duraç
ão = 
00:0
1:18 

Alexandre x 
Ana Carina, 
sua esposa 
(84) 8809-

8428

Alexandre  fala  que está  com  Thiago,  o  qual  saiu 
para fazer um ligação no momento e que  está lá 
somente  esperando  Carlos  Fernando  para 
resolver  alguns  processos  que  ficaram 
pendentes com ele.

610
116
5

13/
06/
11

09:0
0:28 

= 
01:0

3

THIAGO E 
CARLOS 

FERNANDO 
(849191960

6)

CARLOS  DIZ  QUE  PRECISA  PEGAR  UMA 
ASSINATURA DE THIAGO.

Nesses dois diálogos, percebe-se que a equipe exonerada dos cargos 

da SMS continua sendo mobilizada por ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA 

para resolver processos pendente na Secretaria Municipal de Saúde, inclusive 

os que demandam a assinatura do ex-secretário THIAGO BARBOSA TRINDADE, 

fora do cargo desde 12 de maio de 2011.

No  diálogo  a  seguir,  percebe-se  melhor  essa  movimentação,  pois 

ROSI BRAVO esclarece, em conversa com RISIELY LUNKES, que ALEXANDRE 

MAGNO ALVES DE SOUZA pegou pessoalmente, no Rio de Janeiro, os contratos 

e os seus anexos dos AMES- Ambulatórios Médicos Especializados de Igapó e 

Felipe  Camarão,  impressos  pela  própria  ROSE BRAVO –  curioso  que  não 

foram elaborados pela assessoria jurídica da SMS, levando-os para Natal com o 
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intuito de colher as assinaturas de THIAGO BARBOSA TRINDADE. O estranho 

disso  tudo  é  que  os  contratos  de  gestão  dessas  unidades  já  haviam sido 

publicados  no  Diário  Oficial  do  dia  30  de  março  de  2011,  de  modo  que 

somente como contrafação material é que pode ser entendida a confecção dos 

mesmos  contratos  em  data  posterior  a  sua  publicação,  inclusive  após  a 

exoneração do Secretário que iria assiná-los.

6201539 RISIELY  pergunta  a  ROSI  o  que  deve  dizer  à 
secretária do Vice-Prefeito, que havia ligado para ela. 
ROSI  diz  que  está  no  Rio,  mas  que  RISIELY  deve 
dizer  que  não  poderá  ir  porque  está  em  Goiânia 
acertando os últimos detalhes de uma licitação que 
foi ganha. ROSI diz que não irá a esse encontro com 
o  Vice-Prefeito  porque  sabe  que  eles  apenas  irão 
dizer que o projeto não está bem e, assim, tirarem 
proveito disso. ROSI diz que RISIELY pode ir a esse 
encontro e que deverá dizer que na próxima semana 
estará  em  Natal  juntamente  com  “Tufi”. 
Complementando,  ela  diz  que  precisará  “agendar 
Jean Valério” para a próxima semana. ROSI diz que 
“Assis” havia lhe ligado para pedir as notas fiscais e 
que ela explicou que não se tratava de notas, mas de 
ofícios.  Complementando,  ROSI  diz  que 
“Alexandre” (Alexandre Magno viajou ao Rio de 
Janeiro  nesse  período)  foi  na  noite  anterior 
para  Natal  e  levou  consigo  o  “contrato  e  os 
anexos de Igapó e Felipe Camarão”(impressos 
pela própria ROSI), já assinados, para colher a 
assinatura  de  “Thiago”  e  entregar  “lá”.  ROSI 
participa  a  RISIELY  que,  na  sexta-feira, 
“Alexandre”  havia  lhe  informado  que  havia 
“saído  um  pagamento”,  “uma  UPA”;  segundo 
relata,  “Alexandre”  havia  dito  que  “Thobias” 
afirmou que a ordem bancária estava pronta e 
que esta deveria estar sendo encaminhada para 
o  banco  na  sexta-feira.  Porém,  ROSI  diz  que 
“Assis”  lhe  informou  que  a  ordem  deveria  ir 
para  o  banco  no  dia  seguinte. ROSI  pede  a 
RISIELY que diga ao Vice-Prefeito que a MARCA não 
pretende inaugurar Igapó e Felipe Camarão em razão 
da instabilidade e insegurança quanto aos repasses.

12/07/2011 

09:12:54
(08:40)

RISIELY e ROSI BRAVO
(21 8596-4439)

O investigado FRANCISCO DE ASSIS ROCHA VIANA também participa 

do esforço para recolher as assinaturas de THIAGO BARBOSA TRINDADE:
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6401191 Assis informa que Dr. Thiago deve está passando por lá e 
que Jurema verifique os contratos antigos da AME, UPA e 
outros  que  Assis  não  sabe  quais  são,  mas  que 
faltam assinaturas dele e pede para Jurema separar 
para ele assinar.

12/09/11

10:55:12 duração = 
00:01:24

Assis x CADE querendo 
falar com Eugênio, mas 
fala com Jurema 8504

6402794 THOBIAS: Pergunta sobre os Processos Criminais.
THIAGO:  Apresentei  defesa,  e   abriu  uma argüição  de 
preliminar,  e após argüição de preliminar para o MP se 
manifestar, ele se manifestou  e agora tá pra julgamento.
THOBIAS:  Ei!  Eu  queria  combinar  com você  para 
pegar suas assinaturas.
THIAGO: É o que tanto em Thobias?
THOBIAS:  São  02(dois)  contratos  da  MARCA,  que 
eles não estavam achando por aqui.
THIAGO: O que IGAPÓ?
THOBIAS: Igapó e Felipe Camarão.
THIAGO: Ok. Eu vou assinar por um perfil meu, cá pra 
nós sinceramente eu não estou gostando da postura da 
Secretaria não! Em relação a mim.
THOBIAS: O que foi?
THIAGO:Vou  assinar  por  um  perfil  meu,  agora  rapaz! 
Parece que  eu sai como de um governo   de oposição, 
não é oportuno eu esta dizendo isso mais...  Entendeu! 
Mas  tudo  bem  não  vou  me  opor  a  assinar 
absolutamente  nada  até  porque  foram  atos 
administrativos  que  foram  praticados   na  minha 
época e nada mais conveniente que eu assine, mais 
sinceramente  para  eu  obter  documentação  para  minha 
defesa  eu  encontrei  uma  dificuldade  gigantesca  mais 
afora, afora o que a gente sabe de informações que se 
comenta na secretaria.

12/09/11

17:49:24

THOBIAS X THIAGO 
(8848-8488)

6408985 RISIELY participa a ROSI BRAVO que Dra. Perpétuo havia 
afirmado que “mandou pegar o dinheiro empenhado para 
Felipe Camarão para ficar só com Igapó”. ROSI, então, diz 
que isso não é novidade, pois já havia falado isso para 
Dra. Perpétuo após ter confirmado com Alexandre. ROSI 
relata que disse a Dra. Perpétuo para que esta pegasse “a 
verba de Felipe Camarão”  e  transportasse para a  UPA. 
RISIELY interrompe e diz que essa verba foi transportada 
para Igapó. Inconformada, ROSI diz que “Igapó já tem 
reserva”, pois já está empenhado e não precisa de verbas. 
ROSI  pergunta  a  RISIELY se  esta  lembra  de  um ofício 
protocolado que tratava de valores em torno de 450 mil 
ou  550  mil  e  complementa  dizendo  que  quer  aquele 
dinheiro porque já gastou com obras;  o repasse desse 
dinheiro  é  necessário  para  colocar  as  obras  em dia  e 
finalizá-las. ROSI diz que a UPA está sendo paga nesse 

14/09/11

19:15:34
(10:56)

De: ROSI BRAVO (21 
8596-4439)

Para: RISIELY
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dia com verbas do “MAC” e se pergunta por que as AME’s 
não tiveram a competência de agosto pagas. RISIELY diz 
que a justificativa apresentada por Dra. Perpétuo é que 
faltam recursos. ROSI, então, sugere a “fonte 183” para 
esses pagamentos. ROSI lembra que, numa reunião com 
os  representantes  da  SMS,  fora  garantido  que  o 
pagamento das AME’s já estava garantido até o final de 
outubro. RISIELY diz que perguntou a Dra. Perpétuo por 
que havia atraso nos pagamentos, tendo em vista o que 
ficou acordado nessa reunião, tendo ela respondido que 
não  sabia.  ROSI,  então,  diz  que  ela  de  fato  não  deve 
saber  e  que  quem  sabe  é  Assis.  ROSI  pede  que 
RISIELY  ligue  para  Thobias  e  “para  aquela  outra 
pessoa do Thobias” para explicar o que havia sido 
dito  há 10 dias  (verbas garantidas para a  AME e 
dificuldades  para  garantir  os  repasses  da  UPA). 
ROSI  pergunta  se  RISIELY  entendeu  o  e-mail  que  ela 
enviou e complementa dizendo que não há mais outros 
interlocutores e que “ele” é, agora, o único interlocutor 
(essa pessoa, ainda, não foi identificada). Ainda, qualquer 
dificuldade deve ser reportada a esse interlocutor. ROSI 
afirma, ainda, que esse interlocutor tinha a intenção de 
ser apresentado pessoalmente a ela, mas que não viria a 
Natal  apenas  para  conhecê-lo.  Continuando,  ROSI  diz 
que,  se  o  resultado  da  votação  na  Câmara 
(supostamente, a Câmara de Vereadores) for positivo, no 
dia  02/10,  deverá  estar  em  Natal  para  dar  início  à 
renovação.  Se  o  resultado  na  Câmara  for  negativo,  a 
Marca dará início aos procedimentos de aviso prévio para 
os  funcionários.  ROSI  sugere  a  RISIELY  que  consulte 
Elione para ter certeza de que o pagamento da UPA foi 
depositado na conta bancária. RISIELY diz que Elione não 
sabe nada, pois os documentos passaram por ela, mas ela 
não  os  viu.  Em  seguida,  ROSI  diz  que,  em  razão  da 
viagem que fará, RISILEY poderá contatá-la por telefone 
até o dia seguinte às 16:00hs. ROSI recomenda que as 
informações devem ser repassadas por e-mail ou “google 
talk”, já que seu “bbm” estará desligado. RISIELY diz que 
prefere se comunicar através de e-mail, pois acredita que 
dificilmente as duas estarão on line, ao mesmo tempo, no 
“google talk”.

O que essas interceptações revelam é a total promiscuidade dos prepostos 

da MARCA com os agentes da Administração Municipal, a intermediação do assessor 

jurídico  da  secretaria  de  Saúde,  THOBIAS  GURGEL  TAVARES,  para  liberação  e 

remanejamento  de  verbas  e,  ainda,  um  interlocutor  oculto  na  administração 

municipal,  a  quem  ROSI  BRAVO  e  todos  deveriam  se  reportar  quando  surgisse 

qualquer dificuldade.
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A influência  de  ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA na administração 

municipal  continuou efetiva. Embora não diga respeito a interesses da MARCA, as 

interceptações realizadas  no telefone de ALEXANDRE MAGNO, evidenciaram o seu 

esforço para viabilizar o pagamento de outros contratantes da Secretaria de Saúde. È 

o  caso,  por  exemplo,  de  RENATO  VIEIRA,  representante  da  empresa  ECONTEC 

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO TECNICA LTDA, que demanda pagamentos atrasados, e 

ALEXANDRE  MAGNO  se  esforça  para  colher  as  assinaturas  extemporâneas  de 

THOBIAS TAVARES, THIAGO TRINDADE e CARLOS FERNANDO (mesmo esses dois já 

tendo saído há meses da SMS) para facilitar o pagamento em benefício da empresa, 

senão vejamos:

SM
S

20/0
6/20
11 

12:3
7:54

Recebido de 
84 8863-

1187 
(RENATO 
VIEIRA)

“O meu processo esta desde o dia 8 de maio na 
control,  estao  analisando  o  meu  contrato,  essa 
informacao quem me passou foi Ricardo”.

SM
S

20/0
6/20
11

12:3
9:47

Enviado para 
8863-1187 
(RENATO 
VIEIRA)

“Andre me disse que o sistema, hoje de manha, 
estava fora do ar e ele acha que ja voltou. Ficou de 
me dizer quando lhe paga hoje. Estou em reuniao 
por isso nao pude atender”.

SM
S

20/0
6/20
11

12:4
1:27

Recebido de 
84 8863-

1187 
(RENATO 
VIEIRA)

“Andre nao sabe de nada disso, quem acompanha 
isso eh ricardo pinto, fernando dias e ângela”.

SM
S

20/0
6/20
11

12:4
2:17

Enviado para 
84 8863-

1187 
(RENATO 
VIEIRA)

“Ok. Vou ligar para ricardo então”

61
77
24
5

07/0
7/20
11 

09:3
1:00
(01:
04)

ALEXANDRE 
e RENATO 

VIEIRA
(84 8863-

1187)

RENATO  (aparentemente  há  alguma  relação  de 
parentesco  ou  amizade  com  a  ex-mulher  de 
ALEXANDRE  (“Carla”)  ou  com  o  próprio 
ALEXANDRE)  diz  a  ALEXANDRE  que  está  com o 
processo  “em mãos”  (aparentemente  o  processo 
da Econtec) e o que está faltando nele: “assinatura 
de Thiago, uma; assinatura de Thobias, outra; e a 
assinatura de um Carlos”. ALEXANDRE diz que se 
trata de “Carlos Fernando” e quer que RENATO lhe 
ligue para combinarem um encontro com “Carlos 
Fernando”.  Complementa,  ALEXANDRE,  dizendo 
que pedirá a “Carlos” que se encarregue de colher 
as assinaturas faltantes.
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61
80
58
8

07/0
7/20
11 

19:1
7:30
(01:
22)

ALEXANDRE 
e CARLOS 
FERNANDO
(84 9191-

9606)

ALEXANDRE  pede  a  HNI  que  lhe  faça  um favor. 
Continua falando sobre o processo da Econtec que 
está  com “Renato  Vieira”  e  que  está  faltando  a 
assinatura  de  HNI,  “Thiago”  e  “Thobias”.  Em 
seguida, pede que HNI ligue para “Renato” e pegue 
o processo para que assine e colha a assinatura de 
“Thiago” e devolva a ele. ALEXANDRE menciona o 
número  do  telefone  de  “Renato”:  8863-1187. 
ALEXANDRE  finaliza  dizendo  que  quer  conversar 
com HNI.

61
97
11
4

11/0
7/20
11 

11:2
4:08
(00:
34)

ALEXANDRE 
e CARLOS 
FERNANDO
(84 9191-

9606)

HNI  diz  a  ALEXANDRE  que  havia  dado  certo 
“aquilo”  que  este  lhe  pediu  na  sexta-feira 
(aparentemente  tem  relação  com  o  que  foi 
transcrito  acima  nos  áudios  6177245  de 
07/07/2011  às  09:31:00  e  6180588,  de 
07/07/2011 às 19:17:30). ALEXANDRE, então, diz 
que  quando  chegar  do  Rio  de  Janeiro  quer 
encontrar com HNI, no dia seguinte, “para dar uma 
avaliada no quadro”. HNI pergunta a ALEXANDRE: 
“Conseguisse aquilo?;  tendo este respondido que 
está “conseguindo devagarzinho”.

Consultando  os  pagamentos  recebidos  pela  ECONTEC  no  Portal  da 

Transparência  da  Prefeitura  de  Natal,  verifica-se  que,  pouco  tempo  depois  da 

interceptação das ligações e das mensagens transcritas acima, foram realizados dois 

pagamentos da Secretaria Municipal de Saúde em benefício da empresa:

Fase Pagamento

Documento
Tipo de 

Documento
Data 21/07/2011

Órgão Superior SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Gestora FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Favorecido ECONTEC EMPRESA DE CONSTRUÇÃO TECNICA LTDA

Valor R$ 28.038,23
Observação do 

Documento

Categoria de Despesa DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de 

Despesa
INVESTIMENTOS

Modalidade de 

Aplicação
APLICAÇÕES DIRETAS
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Elemento de Despesa Obras e Instalações

Fase Pagamento

Documento
Tipo de 

Documento
Data 19/08/2011

Órgão Superior SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Gestora FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Favorecido ECONTEC EMPRESA DE CONSTRUÇÃO TECNICA LTDA

Valor R$ 78.670,06
Observação do 

Documento

Categoria de Despesa DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de 

Despesa
INVESTIMENTOS

Modalidade de 

Aplicação
APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa Obras e Instalações

   Poucos dias após as ligações e mensagens trocadas, foram interceptadas 

novas mensagens de CARLOS FERNANDO, conforme já exposto, solicitando dinheiro à 

ALEXANDRE MAGNO, evidenciando os laços de cooperação remunerada entre eles e a 

subordinação de CARLOS FERNANDO a ALEXANDRE MAGNO. Observe-se: 

SMS 22/07/2
011

10:23:
40

Recebido de 84 9191-
9606

(CARLOS FERNANDO)

“Nao me abandones!”.

SMS 22/07/2
011

10:24:
01

Enviado para 84 9191-
9606

(CARLOS FERNANDO)

“To resolvendo”.

SMS 04/08/2
011

09:17:
16

Recebido de 84 9191-
9606

(CARLOS FERNANDO)

 “Me esqueceu mesmo!” .

SMS 04/08/2
011

09:23:
25

Enviado para 84 9191-
9606

(CARLOS FERNANDO)

“Mande  o  banco/conta.  Sei 
que  estou  em  debito  com 
voce, mas vou me redimir”.

SMS 04/08/2
011

09:43:
59

Recebido de 84 9191-
9606

(CARLOS FERNANDO)

“Banco do Brasil  Ag. 1533-4 
C/C 35.087-7”.

SMS 04/08/2
011

09:46:
55

Enviado para 84 9191-
9606

(CARLOS FERNANDO)

“Deus  eh  grande  e 
misericordioso  e  proverah  a 
todos nos”.
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SMS 08/08/2
011 

09:12
:08

Recebida de: 84 9191-
9606 (CARLOS 
FERNANDO)

“Estou virando Ateu! Duvidas 
quanto  a  misericordia 
Divina.”.

SMS 08/08/2
011 

09:22
:36

Enviada para: 84 9191-
9606 (CARLOS 
FERNANDO)

“Va a pgm hj as 16”.

SMS 08/08/2
011 

09:23
:08

Recebida de: 84 9191-
9606 (CARLOS 
FERNANDO)

“Ok!”

Perceba-se que ainda no mês de novembro de 2011 empresários continuam 

procurando  o  ex-Secretário  THIAGO TRINDADE  e  CARLOS  FERNANDO,  solicitando 

assinaturas  extemporâneas  para  facilitação  de  pagamentos.  É  o  caso  de  INÁCIA, 

representante da empresa CIRÚRGICA BEZERRA LTDA:

65
87
61
7

17/11
/2011 

17:42:
08 

duraçã
o = 

00:06:
07

Inácia, da 
Cirúrgica 
Bezerra x 

Thiago

Inácia  liga  para  Thiago  dizendo  que  há 
um processo lá para receber 15 mil     e que   
está  precisando  uma  assinatura  de 
Thiago, então Thiago diz que não assina mais 
nada devido alguns fatos que ocorreram e que 
ele  não  vai  mais  assinar  nada.  Thiago  diz 
também  que  como  ele  abriu  uma  exceção 
naquela época e que ele chegou a ouvir que 
ele tinha assinado porque ele tinha interesse 
no  fornecedor.  Thiago  pede  para  Inácia 
falar com Carlos Fernando, que como na 
época  ele  tinha  poderes  para  isso,  ele 
também  pode  assinar  e  Inácia  ao  se 
despedir agradece e diz que vai falar com 
Carlos Fernando.

Isso posto, as transcrições colacionadas acima indicam que as pessoas de 

CARLOS  FERNANDO  BACELAR  e  THOBIAS  BRUNO  TAVARES  deram  o  suporte 

operacional aos crimes perpetrados por ALEXANDRE MAGNO e THIAGO TRINDADE, 

quando da gestão desse  último à  frente  da SMS,  quanto  viabilizaram assinaturas 

extemporâneas de documentos e facilitaram pagamentos de terceiros, mesmo após o 

fim da gestão de THIAGO TRINDADE.

3.VI      OS DIRIGENTES DA MARCA. ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA, A   

ROSE BRAVO, COMO OPERACIONADORA DO ESQUEMA DA MARCA. A FAMÍLIA 

DE ROSI BRAVO E OS ESQUEMAS ILÍCITOS OPERADOS POR ELA NO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO. O SUPOSTO CONTRATO DE CONSULTORIA DA MARCA 

COM A EMPRESA OLIVAS, DE ROSI BRAVO.
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ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA, conhecida como ROSE BRAVO é a 

fundadora  e  responsável  pela  administração  da  ASSOCIAÇÃO  MARCA  junto  com 

ANTONIO  CARLOS  DE  OLIVEIRA  JUNIOR,  o  MANINHO,  seu  esposo,  embora 

formalmente  estes  não  apareçam  nos  estatutos  da  entidade  como  dirigentes  ou 

associados.

 Os  dirigentes  formais  da  entidade  como  MONICA  SIMOES  ARAUJO  E 

NARDELLI, ROMERO RODRIGUES, BRUNO TOURINHO CORREA e ELISA ANDRADE DE 

ARAUJO  são,  na  verdade,  meros  empregados  subordinados  de  ROSE  BRAVO,  na 

estrutura empresarial da ASSOCIAÇÃO MARCA, conforme trechos das ligações abaixo 

colacionadas:

6589505 ROSI pergunta a MÔNCIA se saiu ou está saindo algum edital do 
Estado. MÔNICA diz que não saiu edital, mas que “Maninho” 
já havia solicitado que ficassem credenciados, pois, assim que 
saísse,  ele  mandaria  “o chefe” imediatamente.  ROSI  aduz que 
não  há  previsão  de  publicação  de  edital  e  que  “a  conta  já  foi 
aberta”, bastando, apenas, “trocar a titularidade”. MÔNICA afirma 
que a conta foi cancelada em razão desta ter sido feita e não ter 
sido movimentada. As duas concordam, então, que esta conta não 
mais  existe.  ROSI  diz  que  poderá  abrir  outra  conta  no  Rio  de 
Janeiro, pois se tratará de uma nova conta e para recebimento de 
um “Estado” no qual nunca tiveram projetos. MÔNICA insiste em 
dizer  que  não  há  necessidade  de  abertura  de  uma  nova 
conta, pois a mesma poderia ser reativada. ROSI diz que a 
conta  poderá  ser  aberta  no  Rio  de  Janeiro  não  havendo 
necessidade de abri-la em São José. ROSI diz que se trata de 
uma conta da “A Marca” em nome da antiga diretoria.  MÔNICA 
afirma que a abertura de nova conta não se trata de um processo 
simples. ROSI, mais uma vez, pergunta se há algum edital lançado 
pelo Estado (não se tratando do edital já lançado pelo Município); 
continuando, ela sugere como a diretoria (Elisa e Renata) 
deverão proceder  quando forem a São José (supostamente 
refere-se a alguma licitação em São José). ROSI afirma que, na 
segunda-feira, irá a Natal, pois aqui o “bicho não está bonito”, e 
sua  prioridade  é  a  prestação  de  contas  de  Caxias.  As  duas 
conversam sobre a referida prestação de contas e sobre problemas 
na gestão da empresa.

18/11/2011 
14:33:22
(14:32)

ROSI e MÔNICA

6470805 MÔNICA participa a ROSI que Gutemberg está no cartório, mas 
que não conseguiu resolver a pendência para a regularização de 
um documento, pois este só ficaria pronto no dia seguinte e teria 
um custo adicional de R$ 2 mil. MÔNICA sugere que Bruno viaje 
logo para estar “lá” no dia seguinte (supostamente Bruno está em 
Natal e deveria viajar com urgência para o Rio de Janeiro). ROSI, 
então, diz que protocolará o que foi enviado por MÔNICA, 
para  que  possa  salvar  a  data  e  abrir  o  processo; 

06/10/2011 

14:17:48
(03:13)

De: MÔNICA (21 
8596-4361)
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Para: ROSI continuando, ela diz que aprontará o restante na segunda-
feira. MÔNICA alerta para o fato de que não ficaria pronto 
na segunda-feira, pois tudo só dará certo com a assinatura 
de Bruno, que é o diretor administrativo.  Em seguida, ROSI 
diz que o problema é que “o chefe está vindo hoje a noite e ele 
queria  chegar  com  isso  aqui”  (supostamente  a  Natal); 
continuando, ROSI diz a MÔNICA que já haviam conversado sobre 
isso, na segunda-feira, e que ele (o chefe) ficou de ver. ROSI diz, 
ainda, que se o “Dr. Alexandre não fala pra ele, hoje de manhã, 
que se o estatuto já estivesse aqui, teria resolvido parte do nosso 
problema”  ele  (o  chefe)  não  estaria  com  toda  essa  pressa. 
MÔNICA  adverte  que  a  responsabilidade  pela  pendência  é  do 
departamento  jurídico,  pois,  desde  sexta-feira,  nada  foi  feito. 
ROSI afirma que, se estiver aqui (possivelmente em Natal),  na 
segunda ou terça-feira, o processo estará aberto e até este ser 
analisado  já  terão  resolvido  a  pendência,  passando  a  cópia  do 
estatuto para que Risiely junte o original.

 Em diálogo interessante,  MONICA SIMÕES ARAUJO E NARDELLI embora 

seja nominalmente a presidenta da ASSOCIAÇÃO MARCA, pega uma declaração no 

DETRAN-RJ para justificar a ausência ao trabalho. Como se vê, não se coaduna com o 

cotidiano de uma empresária que movimenta milhões de reais como dirigente de uma 

entidade que presta serviços em mais de dois Estados da federação ter que manter 

sua rotina com uma simples servidora do DETRAN do Rio de Janeiro. A ligação abaixo 

traz essa revelação:

5
9
3
3
2
3
8

05/
05/
11

16:11:13 
duração = 
00:02:47 

Mônica x alguém 
no DETRAN/RJ 

Fala que vai necessitar de declaração 
para o trabalho.

Na  verdade,  MONICA  SIMOES  ARAUJO  E  NARDELLI é  uma  mera 

subordinada de ROSE BRAVO, mas com conhecimento dos verdadeiros “proprietários” 

da OS. Na gestão do contrato da MARCA com a SMS-Natal, ROSE BRAVO tem controle 

de todos os atos, como : a) o momento em que é feito o repasse dos recursos do 

contrato; b) o controle onde os valores serão depositados; c) o controle da produção 

das  empresas  “quarteirizadas”;  d)  a  determinação  para  pagar  as  empresas 

“quarteirizadas”; e) o controle e a orientação da forma de contratação das empresas 

“quarteirizadas”, conforme ligações abaixo : 
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6
1
1
5
2
0
2

17/
06/
20
11 

09:5
4:53 
dura
ção 
= 

00:0
1:23 

Risiely x 
Assis

Assis diz que está resolvendo,  diz que vai ver se 
manda para o Banco agora nesse exato momento e ele 
vai mandar um da UPA e um da AME,  Assis diz que 
pelo menos para dar um folego a mais lá,  então 
Risiely     diz     que     vai     passar     a     informação     que     Assis   
passou     para     Rose     agora  ,  ao final Assis diz: “agora 
dê seus pulos.”

6
2
0
7
1
3
9

13/
07/
20
11 

09:3
9:43 
dura
ção 
= 

00:0
1:39 

Assis x 
Rose 21-

8596-4439

Assis diz que precisa do relatório resumido referente 
aos meses de Maio e Junho e diz que o da AME vai ser 
liberado hoje e   Rose     diz     que     para     ele     só     segunda   
chega     para     ela     porque     o     Banco     dela     é     o   
Bradesco  ,    a     folha     é     do     Bradesco  .  Rose diz que 
daqui uma hora manda o relatório de Maio e Junho da 
UPA.

Fica claro nesse diálogo que ASSIS paga apenas com o relatório 

resumido, sem análise da prestação de contas. E mais:

6
1
7
3
6
9
2

06/
07/
20
11 

12:3
9:54 
duraç
ão = 
00:0
1:06 

Risiely x 
Roberta

Risiely pergunta se terminou e pergunta se Roberta já 
almoçou, então Roberta diz que deu tudo certo que já 
foi auditado, que ela já está levando para onde Risiely 
está o documento e Roberta diz que “já foi auditado, 
deu tudo certo,  não tivemos glosas.”  e diz que ainda 
não almoçou.  Risiely então fala para ela almoçar na 
UPA mesmo.  Roberta pergunta para Risiely se o 
laboratório passou algum relatório mensal,  então 
Risiely     responde     que     talvez     passaram     para     Rose   
que     ela     vai     ligar     para     Rose     pedindo     o     relatório   
mensal  .   Roberta diz que a única pendência foi essa, 
porque ela só tem de 21 à 20.

623
850
6

22/
07/
20
11 

18:3
4:29
(18:
56)

RISIELY e 
CLEIDE

(84 9662-
6622)

RISIELY  e  CLEIDE  conversam  sobre  o  atraso  no 
pagamento da Marca à Coopmed. RISIELY relata que 
“Rosi”  foi  informada  por  “Sandro”  que  este  havia 
recebido o processo apenas neste dia e, por isso, não 
teve  tempo  de  analisar.  “Rosi”  afirmou  que  o 
pagamento só seria realizado na segunda-feira, 
pela  manhã.  RISIELY  alerta  CLEIDE  que  “Sandro” 
havia  dito  que  ela  sempre  passava  por  e-mail 
(aparentemente a nota) para ele antes de mandar a 
nota e que não tem passado mais. Segundo RISIELY, 
CLEIDE,  antes  de  mandar  a  nota  para  a  Marca, 
passava esta, por e-mail, para “Sandro”. RISIELY diz 
que “Rosa” escaneia as notas e as envia para o Rio de 
Janeiro, mas não sabe para quem.

625
000

25/
07/

14:2
0:40

RISIELY e 
CLEIDE

RISIELY  relata  que  “Rosi”  mandou  realizar  o 
pagamento nesse dia.

114



5 20
11 

(00:
36)

(84 9662-
6622)

Ao prestar depoimento na Promotoria do Patrimônio Público, ROSE BRAVO 

admitiu  que  ajudou  a  construir  a  ASSOCIAÇÃO  MARCA  junto  com  seu  esposo 

(ANTÔNIO CARLOS - MANINHO), mas que não passa de uma mera prestadora de 

serviço da instituição :

“Que trabalha para a MARCA desde 2005, como prestadora de 

serviço  através  da  empresa  OLIVAS  PLANEJAMENTO, 

ASSESSORIA  E  SERVIÇO  -  OPAS;  QUE  é  sócia  diretora  desta 

empresa junto com seu marido (Antônio Carlos); QUE a empresa atua  

na gestão de saúde em alguns projetos que a MARCA possui (saúde e  

educação); QUE a empresa da depoente presta serviço dando apoio a  

equipe  de  gestão  da  MARCA  responsável  por  desenvolver  alguns  

projetos da MARCA; QUE em Natal, em cada unidade de saúde existe  

uma equipe montada que dirige as unidades de saúde; QUE a empresa  

da depoente auxilia a gestão nas unidades de saúde administrada pela  

MARCA;  QUE  a  empresa  da  depoente  dá  suporte  aos  projetos  da  

MARCA em Natal e em Duque de Caxias-RJ; QUE começou a trabalhar  

com o Projeto  da MARCA em Itaperuna-RJ  (Educação)  e  quando a  

MARCA fechou  o  contrato  em Duque  de  Caxias  (Saúde)  passou  a  

trabalhar  neste local e depois passou a trabalhar em Natal (Saúde);  

QUE a sede da MARCA era em São José do Vale do Rio Preto-RJ,  

local  onde  se  localizava  a  empresa  da  depoente;  QUE 

atualmente a OPAS continua em São José do Vale do Rio Preto-

RJ; QUE São José do Vale do Rio Preto-RJ fica na região serrana 

do Rio de janeiro; QUE a MARCA mudou sua sede para o Rio de  

janeiro  em  setembro  de  2010;  QUE  se  localiza  na  Av.  Rio 

Branco, 122, 17. andar, Centro; QUE a MARCA era administrada 

por Mônica Simões, na época; QUE além de Mônica, o outro diretor  

era Irisvaldo Morelli  e Virginia Freitas;  QUE a MARCA começou a 

elaborar projetos em 2004/2005 e teve a ajuda dos dirigentes  

da OPAS na elaboração; QUE no primeiro projeto em Itaperuna a 

OPAS  não  foi  contratada  diretamente,  mas  apenas  a  pessoa  da  
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depoente,  via  CLT;  QUE nos outros  projetos  a  OPAS passou a  ser  

contratada como prestadora de serviço; QUE na época da contratação  

da empresa da depoente para executar o projeto em Duque de Caxias  

eram diretores da MARCA :  Mônica,  Romero Rodrigues e Irisvaldo;  

QUE na época da contratação da empresa da depoente para executar  

o  projeto  em  Natal  eram  diretores  da  MARCA:  Mônica,  Virginia  e  

Romero;   QUE foi  informada  por  Mônica  que  a  MARCA tinha  

recebido  a  visita  do  Secretário  Municipal  de  Saúde  de  Natal 

(Thiago  Trindade)  e  da  Coordenadora  do  PSF  (Ariane);  QUE  não  

lembra se outras pessoas foram realizar esta visita; QUE foram ao Rio  

de Janeiro para visitar a clínica da família e a UPA no município do Rio  

de janeiro que estavam sobre gestão de OS; QUE foram a Duque de  

Caxias para conhecer o projeto da MARCA; QUE não participou desta  

visita, pois estava viajando; QUE acredita que eles foram a sede da  

MARCA; QUE  Mônica disse que eles tinham interesse em conhecer  

unidades sobre  gestão  do terceiro  setor;  QUE o  Secretário  (Thiago  

Trindade) perguntou a MARCA se existiria a possibilidade de se fazer  

um estudo  em Natal  sobre  o  PSF  para  verificar  se  este  programa 

poderia se adaptar a gestão compartilhada; QUE funcionários da Marca  

estiveram em Natal para fazer este estudo em agosto de 2010; QUE  

estiveram presentes Isabel   Mendonça,  a  depoente,  Oto Schimdt  e  

Sandro  Vaz;  QUE  foi  feita  uma  apresentação  do  estudo  para  o  

Secretário Municipal de Saúde apontando deficiência no PSF local; QUE  

depois  no  final  do  ano,  soube  que a  MARCA iria  participar  de  um  

chamamento público em Natal;  QUE a MARCA retirou o edital  e 

preparou o projeto das AMES; QUE o projeto foi elaborado em 

conjunto  pela  OPAS  e  pela  MARCA;  QUE  foi  elaborada  pela  

Monica Simões, Isabel Mendonça, Gisele Gobbi, Antonio Carlos  

e a depoente; QUE a MARCA foi a vencedora e passou a administrar  

as AMES; QUE a MARCA tem uma equipe de implantação de projetos e  

esta  equipe  veio  a  Natal  para  montar  toda  a  estrutura  e  passar  

treinamento para a mão de obra dando início ao projeto; QUE esta  

equipe era formada pela Marta Santos (TI), Sandro Vaz(RH), Severina  

Oliveira  (Treinamento),  Poliana  Gama(Treinamento),  Márcio  Viana  

(Compras) e Oto Schimdt(Compras) e a depoente(Coordenadora da  
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equipe); QUE da equipe nominada acima alguns são prestadores de  

serviço da MARCA; QUE Sandro Vaz (Diretor de RH da SALUTE), Marta  

Santos  (  Diretora  da  Health  Solutions)  e  a  depoente  (OPAS)  são  

prestadores  de  serviço;  QUE  os  outros  funcionários  mencionados  

acima são da MARCA; QUE na implementação do Projeto da MARCA  

em  Natal  só  foi  contratada  a  empresa  da  depoente  para  prestar  

consultoria  e  assessoria  á  gestão;   QUE  foi  lançado  o  edital  pela  

Secretaria Municipal  de Saúde para administrar a UPA de Pajuçara;  

QUE  a  MARCA  apresentou  um  projeto;  QUE  a  MARCA  ficou  em 

segundo lugar e o IPAS ficou em primeiro; QUE soube que o IPAS não  

iria assumir este contrato; QUE segundo soube do Secretário Municipal  

de Saúde (Thiago Trindade) o IPAS não iria assumir em virtude do  

desgaste com a imprensa e com o Ministério Público; QUE a MARCA 

assumiu a UPA em 08 de dezembro de 2010; QUE os coordenadores  

da  equipe  da  implantação  da  AME  foram  os  mesmos  ajudaram  a  

implementar a gestão da UPA; QUE a HS (Health Solutions) é uma 

empresa que trabalha em parceria com a MARCA em Duque de Caxias-

RJ e desenvolve um sistema para a MARCA; QUE a SALUTE também  

atua em parceria com a MARCA no município de Duque de Caxias;  

QUE  a  MARCA  atua  também  no  município  do  Rio  de  Janeiro-RJ,  

administrando uma UPA, porte três, em Senador Camará.” 

Todavia,  ROSIMAR  GOMES  BRAVO  E  OLIVEIRA  (ROSE  BRAVO)  que  se 

apresentou em Natal  como  “consultora” da ASSOCIAÇÃO MARCA foi  a pessoa que 

negociou o contrato com a Secretaria Municipal de Saúde, conforme mencionado nos 

depoimentos de THIAGO BARBOSA TRINDADE, ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA, 

CARLOS FERNANDO BACELAR PIMENTEL e ALEXANDRE MAGNO, inclusive recebendo 

os representantes da SMS de Natal no Rio de Janeiro, fato que esta imputa a MONICA 

SIMOES ARAUJO E NARDELLI em seu depoimento:

Depoimento de Thiago Trindade : “QUE foram visitadas as UPAS da 

Rocinha, Duque de Caxias e Botafogo; QUE manteve contatos com as  

OS´s  que  administravam  as  UPAS  visitadas;  QUE  a  MARCA 

administrava a UPA em Duque de Caxias e manteve contato com esta  

OS;  QUE na MARCA foi  apresentada a ROSE BRAVO e a outra 
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pessoas que não se recorda o nome; QUE neste viagem surgiu a idéia  

de  implementar uma novo modelo de unidade de saúde que reunisse  

ambulatório e especialidades; QUE este novo modelo foi transformado  

nas AMES; QUE foi lançado um processo de seleção para gestão da  

AMES em Natal; QUE tiveram várias reuniões com a FGV que dava  

consultoria ao Município de Natal para minutar o modelo da AME; QUE  

antes  da  seleção  da  AME,  não  existiu  nenhuma  reunião  com 

representantes  da MARCA em Natal  na SMS;  QUE a vencedora  da  

seleção  para administração foi  a  MARCA;  QUE após  o  resultado,  a  

equipe técnica da MARCA veio a Natal; QUE quem representava a 

MARCA  era  ROSE  BRAVO  e  OTHON; QUE  existiam  outros 

funcionários da MARCA; QUE existia uma médica chamada PATRÌCIA  

que ajudou a  selecionar os médicos para trabalharem nas AMES; QUE 

durante a vigência do contrato com a MARCA, a pessoal que o  

depoente se reportava na MARCA era ROSE; QUE tinham outras 

pessoas que não se recorda o nome; QUE ROSE era do Rio de  

Janeiro e veio para Natal  para acompanhar a instalação das  

AMES.”

Depoimento  de  Carlos  Fernando :  “QUE  nesta  visita 

conheceram duas OS´s : a MARCA e a SALUTE; QUE a visita foi na 

sede das OS´s  no centro do Rio de Janeiro; QUE participaram de  

reuniões com o Secretário Estadual de Saúde; QUE visitaram a UPA da  

Rocinha; QUE nesta viagem começou a ser pensado o modelo da AME;  

QUE  depois  a  MARCA  veio  a  Natal  para  conhecer  as  unidades  do  

Município;  QUE  outras  OS´s  também estiveram  aqui,  mas  não  se  

recorda o nome; QUE por parte da MARCA estiveram aqui : ROSE 

BRAVO, Severina (enfermeira), dois homens, uma capitã de Corpo de 

Bombeiros que era responsável técnica por algumas UPAS de Duque  

de Caxias e um pessoal da logística da MARCA; QUE teve a seleção de  

uma OS para administrar as AME´s; QUE a MARCA foi vencedora; QUE  

durante a vigência da MARCA,  as pessoas que entravam em contato  

com o depoente para tratar  de entraves burocráticos (pagamentos,  

prestações  de  contas,  planilhas  e  certidões)  era  ROSE  BRAVO, 

RISIELI e SEVERINA e mais dois homens que não se recorda o nome;  
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QUE  existiu uma seleção para contratar uma OS que iria administrar a  

UPA  de  Pajuçara,  pois  o  primeiro  contrato  foi  emergencial;  QUE 

participaram desta seleção : o IPAS, Instituto Fibra e a MARCA; QUE o  

IPAS foi vencedor, mas desistiu; QUE o IPAS publicou uma nota na  

imprensa  apresentando  os  motivos  da  desistência;  QUE  a  MARCA  

assumiu a UPA de Pajuçara; QUE a MARCA ficou administrando três  

AME`s (Brasília Teimosa, Nova Natal e Planalto) e a UPA de Pajuçara;  

QUE são dois contatos; QUE a previsão é que se tenha mais duas AME

´s  em  Igapó  e  Felipe  Camarão  e  mais  uma  UPA  em  Cidade  da  

Esperança;   QUE a obra  da  UPA da Cidade da  esperança  aguarda  

conclusão;  QUE a obra é de responsabilidade da H.W.  Engenharia;  

QUE  durante  a  vigência  do  contrato  da  MARCA  na  UPA  de 

Pajuçara  tinha  contatos  burocráticos  com  os  seguintes  

funcionários da MARCA  (ROSE BRAVO, RISIELI).” 

Depoimento de Annie Azevedo : “QUE não sabe os contatos que 

foram feitos pelo Secretário  de Saúde no Rio de janeiro e se este  

manteve com organizações sociais que atuam no Rio de janeiro; QUE  

alguma tempo depois recebeu uma ligação na chefia de gabinete da  

MARCA, agendando um audiência com o Secretário de Saúde no outro  

dia;  QUE  teve  uma  primeira  reunião  com  três  ou  quatro  

representantes  da  MARCA  e  o  Secretário  de  Saúde;  Que  só  se 

recorda  o  nome  de  dois  representantes  da  MARCA  (Rose  e  

Othon); QUE foi uma reunião para apresentar os trabalhos da MARCA 

que eram realizados no Rio de janeiro; QUE eles tinham interesse em  

se  qualificar  como  organização  social;  QUE  depois  desta  primeira  

reunião tiveram outra reuniões com os representantes da MARCA; QUE 

não participou destas reuniões.”

Depoimento de Alexandre Magno: “QUE a MARCA foi a vencedora; 

QUE  teve  uma  seleção  para  a  UPA;  QUE  o  IPAS  foi  a  entidade  

vencedora, mas abriu mão de administrá-la;  QUE a MARCA assumiu o  

contratto da UPA; QUE Risiely administra a MARCA em Natal;  QUE 

acredita que as decisões gerais da MARCA são decididas pela  

diretoria que fica no Rio de Janeiro formada por PATRICIA, ROSE 
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BRAVO, OTHON e SIDNEI.”

A negociação dos contratos de gestão da MARCA era uma das atribuições de 

ROSIMAR BRAVO, demonstrando o seu poder decisório, impondo as suas condições ao 

Município de Natal, fato incompatível com o papel de uma simples consultora como 

esta se apresenta, revelando como os termos do contrato de gestão foram negociados 

e acordados com a SMS.

CD 20 ROSE  É  COLOCADA  NO  VIVA  VOZ  EM  CONVERSA  COM  HNI. 
RECEBE CONVITE PARA ADMINISTRAR A UPA DE IGAPÓ, MAS DIZ 
QUE  SÓ  ACEITA  SE  A  PREFEITURA  FIZER  O  REPASSE 
ANTECIPADO. DIZ TAMBÉM QUE SOMENTE ENVIA OS CINQUENTA 
MIL  PARA  O  CONSTRUTOR  SE  HOUVER  O  PAGAMENTO  DAS 
PARCELAS ATRASADAS. 

ROSE X HNI

DIA 24/06/11
16:00:39

CD 20 ROSE  DIZ  QUE  RECEBEU  UMA  PROPOSTA  PARA 
ADMINISTRAR A UPA DE IGAPÓ, MAS FEZ JOGO DURO COM 
“ELE”, TUDO ISSO ESCUTADO NO VIVA VOZ PELA SECRETÁRIA 
PERPÉTUA.  DISSE  QUE  SÓ  ACEITARIA  SE  A  PREFEITURA 
FIZESSE O REPASSE ANTECIPADO.

ROSE X HNI

DIA 27/06/11
12:52:24

Na verdade, a ASSOCIAÇÃO MARCA nada mais é do que uma empresa 

privada, cujos proprietários são ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA e seu marido 

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR, tendo de OSCIP apenas a forma e o estatuto 

para possibilitar a sua contratação  “diferenciada” pela Administração Pública. Estas 

circunstâncias  foram  confirmadas  a  partir  de  uma  crise  conjugal  vivenciada  por 

ROSIMAR BRAVO e seu esposo ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR, conhecido 

como MANINHO, em dado momento desta investigação.

ROSIMAR  BRAVO  (ROSE  BRAVO)  conversa  com  amigos  e  familiares, 

incluindo  sua  mãe,  DORCA  MARIA  GOMES  BRAVO,  acerca  da  crise  conjugal  que 

vivencia,  revelando que a ASSOCIAÇÃO MARCA foi  fundada por MANINHO,  mas 

que, após um período de encerramento de atividades, o mesmo permitiu que ROSE 

desse  reinício  às  atividades da  associação,  que,  na  verdade,  é  uma simples 

empresa travestida de estatuto de OSCIP, beneficiando-se do regime diferenciado 

de  contratação,  sem licitação,  e  ainda  podendo  gerir  diretamente  altas  cifras  de 

recursos públicos, como bem entenda, adquirindo produtos e serviços de quem bem 

deseje, pelo preço que bem entenda, incluindo, como veremos mais adiante, amigos 
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próximos e empresas ligadas a ela.

ROSIMAR BRAVO,  então,  revela  que se  o  marido  ANTONIO CARLOS DE 

OLIVEIRA JUNIOR tem o mérito de ter sido fundador da MARCA, ela tem o mérito de 

ter  “tocado” o negócio,  razão porque os  lucros devem ser repartidos “meio a 

meio” entre os dois. Os diálogos captados em interceptação telefônica são realmente 

esclarecedores sobre a verdadeira natureza da ASSOCIAÇÃO MARCA:

CD 
22

29/06/11
n.º 8596-

4439 
09:29:29

ROSE
X

Mãe 
(DORCA 
MARIA 
GOMES 
BRAVO)

ROSE comenta com sua mãe sobre a crise conjugal que 
está vivendo. Diz que o marido fica dizendo que ela é 
que tem o dinheiro e o poder, e, por isso, vai querer 
que  ela  e  o  marido  passem  a  dividir  “tudo  que 
entrar”. ROSE diz que se o marido “quiser assumir a 
metade da MARCA, tudo bem”. Mas que se ele não 
quiser ela “vai continuar tocando a MARCA”. Diz que o 
marido  está  desconfiando  dela  e  que  quer  ir  até  a 
MARCA para “conferir se tudo que entrou de dinheiro 
foi  tudo  que  eu  apresentei”,  e  que  quer  fazer  uma 
auditoria na MARCA. ROSE diz que, a partir de agora, 
se eles forem fazer um investimento devem dividir por 
igual as despesas.

CD 
22

29/06/11
n.º 8596-

4439 
17:26:

ROSE
X

REGO

ROSE  fala  com  REGO  (provável  amigo  da  família) 
acerca da crise conjugal que está vivendo. Diz que o 
marido foi quem fundou a MARCA, mas que depois que 
fechou,  ele  deixou  que ela  reabrisse  e  ela  passou  a 
“tocar o negócio”. 

A legislação que regula as organizações sociais e organizações da sociedade 

civil  de  interesse  público,  evidencia  a  necessidade  da  entidade  não  ter  fins 

lucrativos:

Lei n.º 9.637/98

“Art. 1o O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais 

pessoas  jurídicas  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  cujas 

atividades  sejam  dirigidas  ao  ensino,  à  pesquisa  científica,  ao 

desenvolvimento  tecnológico,  à  proteção  e  preservação  do  meio 

ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta 

Lei.

Art.  2o São  requisitos  específicos  para  que  as  entidades  privadas 

referidas  no  artigo  anterior  habilitem-se  à  qualificação  como 
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organização social: 

I - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre:

(...)

b)  finalidade  não-lucrativa,  com  a  obrigatoriedade  de 

investimento  de  seus  excedentes  financeiros  no 

desenvolvimento das próprias atividades; (...)”

Lei n.º 9.790/99

“Art. 1º . Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse  Público  as  pessoas  jurídicas  de  direito  privado, sem fins 

lucrativos,  desde  que  os  respectivos  objetivos  sociais  e  normas 

estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta Lei.

§ 1o. Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos 

a pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre os 

seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados 

ou  doadores,  eventuais  excedentes  operacionais,  brutos  ou 

líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do 

seu  patrimônio,  auferidos  mediante  o  exercício  de  suas 

atividades,  e  que  os  aplica  integralmente  na  consecução  do 

respectivo objeto social. (...)”

Ora, a legislação é cristalina quanto à impossibilidade absoluta de que as 

organizações sociais e as OSCIPs distribuam excedentes operacionais, ou seja, sobra 

de recursos, ou quaisquer outros valores ou parcela do patrimônio entre os sócios ou 

associados,  devendo-se aplicar  todos os recursos recebidos do poder público  para 

gestão integralmente na consecução do objeto social.

É justamente por este motivo, a ausência de finalidade lucrativa, com a 

consequente  aplicação  de  todo  o  excedente  operacional  na  consecução  do  objeto 

social, que a legislação brasileira autorizou a qualificação e posterior contratação de 

OS e OSCIPs sem necessidade de licitação, apenas através de  seleção.

O  contrato  de  gestão  celebrado  entre  um  ente  da  federação  e  uma 

organização social constitui a administração direta dos recursos do erário por parte de 

uma  entidade  privada,  razão  porque  esta  última  não  pode  almejar  lucro.  Acaso 
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houvesse fins lucrativos  por  parte  da ASSOCIAÇÃO MARCA,  esta  somente poderia 

contratar  com o poder público  através de licitação,  nunca através de contrato  de 

gestão.

 

Para  burlar  a  regra  da  distribuição  dos  lucros  aos  sócios  e  associados 

previstas  na  Lei  n.º  9.637/98  (das  organizações  sociais)  e  a  Lei  n.º  9.790/99 

(OSCIPs), ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA e seu esposo ANTONIO CARLOS DE 

OLIVEIRA JUNIOR adotaram a seguinte tática : a) colocar seus empregados como 

dirigentes da ASSOCIAÇÃO MARCA, enquanto eles continuam a ser os verdadeiros 

proprietários  da  instituição;  b)  criaram  uma  empresa  (OPAS -  OLIVAS 

PLANEJAMENTO ASSESSORIA E SERVICOS S/C LTDA,  CNPJ 07.404.400/0001-

01)  que  passa  a  ser  permanentemente  contratada  pela  MARCA  para  prestar 

“consultoria” e justificar a saída de recurso da OS para a empresa do casal que será 

beneficiada por  estes recursos,  sem que isso seja confundido com distribuição de 

lucros. A movimentação do dinheiro segue o caminho traçado no organograma abaixo:

Secretária Municipal de Saúde de Natal/RN – SMS (Repassa os recursos para a OS)
↓

ASSOCIAÇÃO MARCA (Recebe os recursos, conforme contrato de gestão)
↓

OLIVAS PLANEJAMENTO (Contratada para prestar “consultoria” à MARCA)
↓

ROSIMAR BRAVO E ANTONIO CARLOS (Verdadeiros proprietários da MARCA, recebem 

os recursos por intermediação da OLIVAS)
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Aliás, o termo “consultoria” parece ser a palavra mágica para justificar o 

desvio de recursos públicos pela ASSOCIAÇÃO MARCA. No curso das investigações, o 

Ministério Público providenciou através de profissional habilitado vinculado a FUNPEC, 

Fundação de Apoio à UFRN, um  parecer técnico contábil sobre as prestações de 

contas da MARCA e especificamente no período entre novembro  de  2010  e  ma io 

de  2011,  cons ta tou  que  fo i  gas to  o  montan te  de  R$  1.715.632,12 

(Um  mi lhão,  se tecen tos  e  qu inze  mi l ,  se i scen tos  e  t r in ta  e  do i s 

rea i s  e  doze  cen tavos)  à  t í tu lo  de  “consul tor ia”  ,  sem  que  es te 

se rv i ço  es t ivesse  acompanhado  de  qua lquer  esc la rec imento  que 

jus t i f i casse  o  d i spênd io  des tes  recursos ,  con fo rme tabe la  aba ixo:

CONSULTORIA/ASSESSORIA  VALOR 
NOVEMBRO  R$                    35.350,00 
DEZEMBRO  R$                 195.117,00 
JENEIRO  R$                 282.755,88 
FEVEREIRO  R$                 291.258,33 
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MARÇO  R$                 511.873,76 
ABRIL  R$                 341.170,95 
MAIO  R$                    58.106,20 
 TOTAL  R$              1.715.632,12 

Em um curto período onde foram analisadas as prestações de contas da 

entidade à SMS, percebe-se o constante repasse de recursos para a OLIVAS, conforme 

tabela abaixo :

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA  PRESTADO À 
ASSOCIAÇÃO MARCA PARA PROMOÇÃO DE SERVIÇOS

DATA EMPRESA VALOR 

DEZEMBRO / 2010 OPAS -  OLIVAS 
PLANEJAMENTO 
ASSESSORIA  E 
SERVICOS

R$ 35.500,00

JANEIRO / 2011 OPAS -  OLIVAS 
PLANEJAMENTO 
ASSESSORIA  E 
SERVICOS

R$ 35.500,00

JANEIRO / 2011 OPAS -  OLIVAS 
PLANEJAMENTO 
ASSESSORIA  E 
SERVICOS

R$ 68.100,00

FEVEREIRO / 2011 OPAS -  OLIVAS 
PLANEJAMENTO 
ASSESSORIA  E 
SERVICOS

R$ 35.500,00

FEVEREIRO / 2011 OPAS -  OLIVAS 
PLANEJAMENTO 
ASSESSORIA  E 
SERVICOS

R$ 68.100,00

MARÇO / 2011 OPAS -  OLIVAS 
PLANEJAMENTO 
ASSESSORIA  E 
SERVICOS

R$ 68.100,00

Em  outros  diálogos  interceptados  no  período  de  28/06  a  13/07/2011, 

ROSIMAR BRAVO revela que, como se suspeitava, algumas empresas contratadas pela 

MARCA estão intimamente ligadas ao seu grupo. Vejamos alguns diálogos em que 

ROSIMAR  BRAVO  negocia  o  sistema  de  tecnologia  de  informação  utilizado  pela 

MARCA, inclusive em Natal/RN, com uma funcionária da Prefeitura do Rio de Janeiro, 
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deixando claro que o referido sistema, apesar de não ser formalmente da MARCA, 

mas  da  empresa  HS  Sistemas,  pertence  ao  grupo,  tendo  sido  desenvolvido  por 

PATRÍCIA, funcionária da MARCA e outras pessoas ligadas à MARCA, e que, assim, 

este software “é parte da gente também”, senão vejamos:

CD 22 ROSE fala com ANA SCHNEIDER, da Prefeitura do RJ, a 
qual ligou para solicitar informações sobre o software 
utilizado pela MARCA, uma vez que a Prefeitura do RJ 
está  precisando  de  um  sistema  de  informação  para 
utilizar  em  hospitais  e  UPAs  e  queria  o  software 
emprestado “para rodar alguns meses e fazer um teste 
em algumas unidades”. ROSE diz que o sistema de TI 
da MARCA “é terceirizado mas é parceiro do grupo 
da  gente,  ...isso  aí  é  terceirizado  mas  é  tudo 
parceiro da gente mesmo” e que “a Patrícia que se 
encarregou  de  desenvolver  este  software  ...  é 
parte da gente também.” ROSE diz que o software é 
o mesmo usado nas UPAs em Natal.  ROSE pergunta 
para que é o sistema, porque é possível que tenha que 
ser feita alguma adaptação, e ANA SCHNEIDER diz que 
é para “UPA mesmo e se não me engano para pronto 
atendimento  de  urgência”,  diz  que AILA  vai  procurar 
ROSE.  ROSE  diz  que  precisa  “sentar  com  a  equipe 
técnica  e  depois  marca  uma reunião  entre  eles  para 
eles conversarem”. 

29/06/11
n.º 8596-4439 

10:24:16

ROSE
X

ANA SCHNEIDER

CD 22 AILA liga para ROSE para falar do sistema 
de tecnologia da informação da MARCA e 
pergunta  se  já  está  funcionando  em 
Senador  Camará  ou  se  está  em 
desenvolvimento. ROSE relata a conversa 
que teve com ANA SCHNEIDER e diz que 
o sistema já está pronto e funcionando. 
AILA  diz  que  vai  passar  na  UPA  de 
Senador Camará. ROSE diz que AILA deve 
procurar  a  Dra.  Patrícia  e  diz  que  é 
necessário saber se vai haver necessidade 
de alguma adaptação no sistema.

29/06/11
n.º 8596-4439 

12:36:20

AILA
X

ROSE

CD 22 ROSE fala com PATRÍCIA sobre a ligação 
de ANA SCHNEIDER e de AILA. Diz que 
falou  que  a  MARCA  e  a  empresa  que 

29/06/11
n.º 8596-4439 
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14:16:01 desenvolveu o sistema de informação são 
“parceiros”,  e diz a PATRÍCIA que isto é 
para elas “afinarem o discurso”.  Diz que 
falou para AILA que iria conversar com a 
equipe  de  TI.  ROSE diz  para  PATRÍCIA: 
“até porque comercialmente é muito 
bom  para  os  dois...principalmente 
para  a  HS”.  ROSE  diz  que  a  pessoa 
indicada  por  ANA SCHNEIDER  (AILA)  já 
havia  ligado  e  ela,  ROSE,  disse  que 
PATRÍCIA iria se reunir com ela para 
apresentar o sistema e  que PATRÍCIA 
deve  ir  às  15h00min  “para  vender  o 
peixe  do  chefe  do  Sidnei”,  que  já 
falou com o “Chefe”. 

ROSE
X

PATRÍCIA (funcionária da MARCA)

Estes diálogos colocam mais luzes acerca de um dos mecanismos de desvio 

dos recursos públicos administrados pela MARCA para seus sócios, uma vez que fica 

claro que o sistema de informação utilizado pela MARCA para gestão das UPAs e AMEs 

em Natal, o qual formalmente é terceirizado, sendo pago mensalmente pela Prefeitura 

Municipal de Natal/RN um valor entre  R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) e R$ 

54.342,03 (cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e três centavos) 

a empresa que ROSIMAR BRAVO chamou de HS, que é a HEALTH SOLUTIONS LTDA, 

CNPJ  05.113.396/0001-52,  sediada  no  Rio  de  Janeiro,  pertence,  em verdade,  ao 

grupo de ROSIMAR BRAVO e ANTONIO CARLOS OLIVEIRA JUNIOR (MANINHO), sendo 

contratada pela MARCA para prestar “ serviços de computação” em Natal-RN.
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Os pagamentos realizados pelo Município do Natal à HEALTH SOLUTIONS, 

apenas nos primeiro meses foram os seguintes:

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A INSTALAÇÃO , TREINAMENTO E 
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO  PRESTADO À ASSOCIAÇÃO 

MARCA PARA PROMOÇÃO DE SERVIÇOS
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DATA EMPRESA VALOR 

14/12/10 HEALTH SOLUTIONS LTDA R$ 54.342,03

07/01/11 HEALTH SOLUTIONS LTDA R$ 51.000,00

07/02/11 HEALTH SOLUTIONS LTDA R$ 51.000,00

22/02/11 HEALTH SOLUTIONS LTDA R$ 51.000,00

11/04/11 HEALTH SOLUTIONS LTDA R$ 51.000,00

A contratação da ASSOCIAÇÃO MARCA por parte  da SMS-NATAL não se 

restringiu  apenas  a  esta  OS,  mas  englobava  um  pacote  de  outras  empresas  do 

esquema ilícito  (SALUTE SOCIALE, MEDSMART, HEALTH SOLUTIONS LTDA e outras 

empresas), que foram contratadas para prestar serviços ao Poder Público Municipal 

através da MARCA, sem ter que se submeter a um processo licitatório, através da 

burla à lei de licitação prevista pela contratação das OS´s, conforme constatado no 

depoimento de RISIELY RENATA DA SILVA LUNKES:

“...QUE ajudaram a operacionalizar as AME´s as seguintes pessoas :  

a)  Marta  Santos  e  Sandra  Maria  (empregadas  da  H  Solutions,  

responsável  pela  informática),  b)  Rosimar  Bravo  (Consultora  da  

MARCA), c) Monica Nardelli  (representante legal e diretora geral da  

MARCA), d) Marcio Viana (gerente  administrativo da SALUTE),e)Otto  

Schmidt  (diretor  da  SALUTE),  f)  Severina  Oliveira  (gerente  de  

enfermagem  do  Projeto  da  Marca  /  Caxias),  g)  Poliana  da  Gama 

(supervisora de enfermagem do Projeto da Marca / Caxias), h) Patricia  

Neves (Médica da Marca), i) Sandro Vaz (gerente de RH da Salute);  

QUE a H Solutions é uma empresa parceira da MARCA e atua na  

área de sistemas de informação; QUE a SALUTE é uma empresa  

de RH responsável  por contratar,  treinar  e dar o suporte de  

recursos  humanos;  QUE  a  SALUTE  também  é  uma  empresa  

parceira da MARCA;...”

Porém, a análise da contratação da SALUTE SOCIALE merece ser feita em 

um tópico  a  parte,  onde  também será  revelado  que  ROSIMAR GOMES BRAVO E 

OLIVEIRA  e  ANTONIO  CARLOS  DE  OLIVEIRA  JUNIOR  prestam  contas  de  suas 

atividades  ao  “chefe” do  esquema ilícito,  uma verdadeira  organização  criminosa, 
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revelando a existência de uma estrutura hierárquica no comando da operação das 

organizações sociais, conforme será abordado no próximo tópico.

III.5 O CHEFE EMPRESARIAL DO ESQUEMA: TUFI SOARES MERES. A AÇÃO 

AJUIZADA  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO DO RIO  DE  JANEIRO. 

DETALHAMENTO DA MÁFIA DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS MONTADAS NO RIO 

DE JANEIRO POR TUFI SOARES MERES E A  FORMA COMO FOI REPLICADA NO 

MUNICÍPIO  DE  NATAL.  SEMELHANÇAS  E  MODUS  OPERANDI.  A 

SUBORDINAÇÃO DE ROSI BRAVO E MANINHO A TUFI SOARES MERES.

Imprescindível  à  compreensão de  toda sistemática  do funcionamento  da 

ASSOCIAÇÃO MARCA  no  município  de  Natal  é  fazer  remissão  à  pessoa  de  TUFI 

SOARES MERES, um dos grandes e experientes articuladores da “máfia do terceiro 

setor” no Rio de Janeiro e que replicou seu modelo nesta capital, tratando-se do chefe 

da organização criminosa instalada neste município por intermédio da ASSOCIAÇÃO 

MARCA.

A  notícia  histórica  do  aludido  cidadão  remonta  ao  governo  de  Rosinha 

Matheus no Estado do Rio de Janeiro, nos idos de 2003 a 2006. Funcionou como chefe 

de um núcleo vinculado ao partido  PMDB da cidade de Petrópolis/RJ, o qual fazia 

parte  de  um  esquema  de  corrupção  no  âmbito  do  referido  Estado,  segundo 

investigação  realizada  pelo  Ministério  Público  do  Rio  de  Janeiro.  Realmente,  nos 

termos da Ação Civil  Pública  por  Ato de Improbidade Administrativa  nº 0073487-

49.2010.8.19.0001_201_001  (vide  item  III.4),  “uma  fração  de  recursos  públicos 

desviados foi  depositada na conta  bancária  do PMDB,  para financiamento  de pré-

candidatura de ANTHONY GAROTINHO à Presidência da República.”

Como forma de melhor compreender toda a engrenagem em funcionamento 

tanto no Estado do Rio de Janeiro como na cidade de Natal, cumpre lançar luzes sobre 

o chamado terceiro setor,  composto pelas organizações sociais,  tratadas na Lei  nº 

9.637/98 e pelas organizações da sociedade civil de interesse público, disciplinadas 

pela Lei nº 9.790/99.

Na lição de Emerson Garcia4, o terceiro setor, também denominado de setor 

4 GARCIA, Emerson. ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 5ª ed. rev. E 
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não  lucrativo  ou  setor  de  utilidade  pública,  congrega  todas  as  organizações  da 

sociedade  civil,  sem  fins  lucrativos  e  que  prestam  serviços  de  utilidade  pública 

“desvinculados do assim denominado 'núcleo  estratégico',  configurado por  funções 

essenciais  à  definição  e  execução  das  políticas  públicas  (Poder  Legislativo,  Poder 

Judiciário, Ministério Público e determinados setores do Poder Executivo).” Diante da 

impossibilidade de obtenção de lucro por essas entidades pelo desempenho de suas 

atividades, tem-se que estas possuem a obrigatoriedade de reinvestir todo numerário 

percebido dos entes públicos.

Assim, valendo-se do regime jurídico diferenciado e atípico dessas entidades 

–  as  quais  lhes  permite  auferir  determinados  benefícios  previstos  em  lei,  foram 

firmados  contratos  de  gestão  entre  vários  órgãos  da  administração  fluminense  e 

instituições dessa natureza, todas integrantes de uma mesma organização, da qual 

TUFI  SOARES  MERES,  como  dito  alhures,  era  um  dos  principais  articuladores, 

segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro.

Com  o  intuito  de  desbaratar  a  referida  organização,  integrantes  do 

Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) ajuizaram ações civis públicas por atos de 

improbidade administrativa em desfavor de mais de oitenta pessoas (protocolada sob 

os  nºs  0379271-02.2008.8.19.0001  e  0073487-49.2010.8.19.0001_201_001), 

oportunidade em que delineiam, minudentemente, nas numerosas páginas das peças 

iniciais, todo o requintado esquema estruturado em vários setores da administração 

pública daquele estado.

Enriquecedor  é  o  trecho  da  inaugural  da  ACP  nº  0073487-

49.2010.8.19.0001_201_001,  que  traça  um  panorama  geral  das  etapas  da 

empreitada criminosa, cuja transcrição segue:

“Em  linhas  gerais,  a  primeira  etapa do  esquema  consistia  na 

deliberação dos órgãos da Administração Pública Estadual – seguindo 

orientação  que  viria  a  ser  oficializada  pela  própria  Governadora  do 

Estado, por ocasião do Decreto nº 38.143, de 23.08.2005 – no sentido 

de contratar a FESP -  FUNDAÇÃO ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO  para 

execução  de  'projetos'  de  contornos  vagos  e  imprecisos,  que 

ampl.Editora Lúmen Juris. Rio de Janeiro:2010, p.245.
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habitualmente envolviam o fornecimento de mão-de-obra terceirizada. 

Os dirigentes dos órgãos estaduais contratavam a FESP, mesmo tendo 

conhecimento de que a referida fundação não possuiria condições para 

executar tais serviços com seu próprio quadro, precisando recorrer à 

subcontratação de ONG's para tal  finalidade. Para a manutenção do 

esquema,  também  era  preciso  que  os  dirigentes  dos  órgãos 

contratantes  se  omitissem  no  dever  de  fiscalizar  a  execução  dos 

serviços,  deixando  de  aferir  se  o  custo  dos  serviços  efetivamente 

prestados correspondia ao valor da verba repassada à FESP.

A  segunda  etapa do  esquema  ocorria  dentro  da  FESP,  que 

subcontratava diversas ONG's para execução dos mesmos serviços que 

lhe  haviam  sido  confiados  pelos  órgãos  da  Administração  Pública 

Estadual. Nesta etapa, as subcontratações eram direcionadas, através 

de processos fraudulentos de dispensa de licitação, às ONG's INEP – 

Instituto  Nacional  de  Pesquisa  e  Ensino  da  Administração  Pública; 

INAAP  –  Instituto  Nacional  de  Pesquisa  e  Ensino  da  Administração 

Pública; IBDT – Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Treinamento 

e CBDDC – Centro Brasileiro de Defesa dos Direito da Cidadania, 

dentre  outras,  sob  invocação  do  art.  24,  XIII  da  Lei  nº  8.666/93, 

embora  nenhuma  das  entidades  subcontratadas  gozasse  de 

'inquestionável reputação ético-profissional'. Além disso, os contratos 

celebrados com as ONGs não especificavam claramente o objeto ou os 

quantitativos  do  serviço  a  ser  prestado.  Assim  como  nos  órgãos 

contratantes,  os  gestores  da  FESP  deliberadamente  omitiam-se  no 

dever de fiscalizar a execução dos serviços subcontratados, atestando 

as  notas  emitidas  pelas  ONGs  sem  aferir  o  valor  dos  serviços 

efetivamente prestados por intermédio das referidas entidades.

A terceira etapa do esquema ocorria dentro das ONGs INEP, INAAP, 

IBDT  e  CBDDC  –  Centro  Brasileiro  de  Defesa  dos  Direito  da 

Cidadania, que ora foram criadas especificamente para participar do 

desvio  de  recursos  públicos,  ora  foram  “incorporadas”  pelos 
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operadores do esquema. Ainda que uma fração dos recursos recebidos 

pelas  mencionadas ONG's  houvesse  se  destinado ao pagamento  de 

mão-de-obra terceirizada,  dezenas de milhões de reais  em dinheiro 

público foram desviados e repassados para empresas 'fantasmas'  e 

pessoas  físicas  vinculadas  ao  esquema,  independentemente  da 

prestação de qualquer serviço, destacando-se dentre elas as empresas 

EMPRIM  –  Empresa  de  Projetos  de  Informática  Ltda;  INCONSUL  – 

Informática  e  Consultoria  de  Projetos  Ltda  e  TELDATA  – 

Telecomunicações e Sistemas Ltda.

Finalmente,  a  quarta  etapa do  esquema  ocorria  no  âmbito  das 

empresas  “fantasmas”,  como  EMPRIM,  INCONSUL  e  TELDATA,  que 

receberam  dezenas  de  milhões  de  reais  em  recursos  públicos, 

desviados  pelas  ONG's  integrantes  do  esquema.  A  movimentação 

bancária das duas primeiras empresas revelou que grande parte dos 

recursos  recebidos  foi  sacada  em  espécie,  'na  boca  do  caixa',  no 

evidente  intuito  de  ocultar  a  verdadeira  destinação  desse  dinheiro. 

Além  disso,  houve  partilha  de  expressiva  parcela  dos  recursos 

desviados entre outras pessoas e empresas vinculadas ao esquema, 

além da emissão de cheques em favor do PMDB, que viriam a servir 

como  financiamento  'oficial'  da  campanha  da  pré-candidatura  da 

ANTHONY GAROTINHO à Presidência da República.”

Em seguida,  é  posto  o  diagrama que  permite  a  visualização  gráfica  do 

funcionamento das etapas do esquema, senão vejamos5:

5 SES – Secretaria Estadual de Saúde; DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito, CEDAE 
–  Companhia  Estadual  de  Águas  e  Esgotos,  SEE  –  Secretaria  Estadual  de  Educação,  IVB 
-Instituto Vital Brazil , SSP – Secretaria de Segurança Pública, SUDERJ – Superintendência de 
Desporto do Estado do Rio de Janeiro.
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Nesse  contexto,  cumpre  evidenciar  a  participação  da  pessoa  de  TUFI 

SOARES MERES,  o  qual  surge  como o  chefe  do núcleo operacional  vinculado ao 

PMDB de  Petrópolis/RJ,  segundo  a  ação  do  MP/RJ.  Tanto  ele  quanto  o  outro  réu 

RICARDO SECCO atuavam  paralelamente  na  administração  das  contas  do  INEP, 

INAAP, IBDT, CBDDC, EMPRIM e INCONSUL sendo o primeiro deles na parte comercial 

(ou  seja,  de  relacionamento  entre  as  instituições  e  os  seus  clientes,  no  caso,  o 

Governo  do  Estado)  e  o  segundo  na  parte  financeira  (movimentação  financeira, 

entrada  de  créditos,  liberação  de  folha  de  pagamento  e  etc).  De  acordo  com 

funcionários do Unibanco, onde tais ONG's e empresas possuíam contas, todas elas 

faziam  parte  do  mesmo  grupo,  subordinado  a  um  “único  comando  financeiro 

centralizado”.

Dessa forma, tais agentes percebiam os valores dos contratos firmados com 

as  ONG's  por  eles  controladas,  bem  como  utilizavam-se  de  “empresas  de 

fachada” nas prestações de contas para mascarar um serviço que jamais foi 

efetuado, emitindo notas fiscais fraudulentamente em nome dessas.

No esquema descoberto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 
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uma das  entidades  ligada  a  TUFI  SOARES  MERES e  utilizadas  para  desviar  os 

recursos  públicos  era  o  Centro  Brasileiro  de  Defesa  dos  Direitos  da  Cidadania  - 

CBDDC. Com a divulgação da ação por parte do MP-RJ, a entidade muda de nome e 

passa a se chamar Núcleo de Cidadania e Ação Social –  Nucas e logo em seguida 

passa a se chamar Núcleo de Cidadania e Ação Social – Salute Sociale. É com essa 

mesma denominação que a entidade foi subcontratada pela MARCA no Município de 

Natal.

 

Enfim,  ROSIMAR  GOMES  BRAVO  E  OLIVEIRA  e  ANTONIO  CARLOS  DE 

OLIVEIRA JUNIOR detinham o controle da entidade ASSOCIAÇÃO MARCA, que estava 

desativada. TUFI SOARES MERES, por sua vez, tinha vasta experiência no desvio de 

recursos públicos e mantinha uma entidade já envolvida em escândalo de corrupção, 

a CBDDC, agora de novo nome, SALUTE SOCIALE. Então surgiu a união entre os dois 

grupos.  A  ASSOCIAÇÃO  MARCA  foi  reativada  por  iniciativa  de  ROSIMAR  BRAVO, 

conforme  documentado  fartamente  na  interceptação  telefônica,  para  atuar  em 

conjunto com a entidade de TUFI SOARES MERES, a SALUTE SOCIALE, que possui a 

expertise no desvio de recursos públicos, passando este a ser o “chefe” do esquema 

ilícito montado.

 Esta  versão  dos  fatos,  de  fato,  é  confirmada  em  uma  das  ligações 

interceptadas de ROSE BRAVO, onde ela afirma que foi a responsável por acordar a 

parceria com o grupo de TUFI SOARES MERES:

29/0
6/

2011

17:26:1
4

ROSE
 X

 “PREGO”

Depois de quarenta e cinco minutos de conversa sobre 
o relacionamento com MANINHO, ROSIMAR fala que 
foi ela quem teve a coragem de fechar negócio com o 
TUFI.

 

O caráter da subordinação de ROSIMAR BRAVO à TUFI SOARES MERES é 

destacada em uma ligação onde ela é descrita como o braço direito e esquerdo do 

“chefe”:

6
7
6
5
0
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30/1
2/20
11

12:4
3:06

Leka 24-
2224-1052 x 

Rosi

LEKA liga para ROSI para informar que furtaram o 
seu  telefone  no  banheiro  de  um  shopping  em 
Teresópolis, comentam sobre este assunto, ROSI fala 
sobre um problema de saúde e após estas conversas 
LEKA pergunta a ROSI se “um cara de uma firma 
muito antiga” entrou em contato com ela? ROSI fala 
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7

que  não.  LEKA  fala  que  “ligaram  para  lá” 
procurando contato com ela e como falaram no 
nome  de  TUFI,  ela  confirmou  o  telefone  de 
ROSI. LEKA fala ainda que é um rapaz, que teve 
contato com eles. ROSI interrompe e fala o nome 
de DANIEL GOMES da Toesa. LEKA confirma e 
diz que foi a secretária dele. ROSI diz que já 
resolveu. LEKA diz ainda que perguntou por que ela 
estava querendo entrar em contato com ROSI, disse 
ainda que falou para a secretária de DANIEL que era 
a  secretária  de  ROSI  e  se  poderia  ajudar.  Daí  a 
moça (Michele)  falou que tinha a  informação 
que ROSI era o braço direito de TUFI e LEKA 
disse que era não só direito, mas o esquerdo, e 
as pernas. ROSI repreende LEKA para não dizer 
esse tipo de informação, pois não sabe quem é 
MICHELE. LEKA tenta  se justificar.  Entram noutro 
assunto e LEKA diz que o contrato de Natal termina 
em dezembro e pergunta se vai ser renovado. ROSI 
fala que vai ser renovado pelo mesmo valor. LEKA 
pergunta se “vai ser renovado retroativo” igual a um 
outro  anterior.  ROSI  fala  que  sim,  na  data  do 
vencimento dele, que é automático e que se renova 
por  mais  12 meses.  LEKA ratifica  que o  outro  foi 
renovado  em  novembro.  ROSI  confirma  e  LEKA 
pergunta se pode fazer a nota para janeiro. ROSI diz 
que sim e desligam.

Em algumas circunstâncias, a condição de chefe da organização criminosa 

de TUFI SOARES MERES é identificada, sem ao menos ser preciso mencionar o seu 

nome:
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19/0
8/20
11

11:2
6:53

MANINHO X 
MÁRCIA (21 
8459 6141)

MÁRCIA  fala  para  MANINHO  que  precisa  de  um 
projeto para a SALUTE. MANINHO diz que não tem 
condições de fazer esse projeto sozinho e fala que 
vai  consultar  o  chefe.  MÁRCIA  fala  que  vai 
procurar saber realmente o que  “ele” quer  para 
entrar  em  contato  com  MANINHO  e  passar  os 
detalhes.

470805 MÔNICA participa a ROSI que Gutemberg está no cartório, mas que 
não conseguiu resolver a pendência para a regularização de um 
documento, pois este só ficaria pronto no dia seguinte e teria um 
custo adicional de R$ 2 mil. MÔNICA sugere que Bruno viaje logo 
para estar “lá” no dia seguinte (supostamente Bruno está em Natal 
e deveria viajar com urgência para o Rio de Janeiro). ROSI, então, 
diz que protocolará o que foi enviado por MÔNICA, para que possa 
salvar  a  data  e  abrir  o  processo;  continuando,  ela  diz  que 

06/10/2011 

14:17:48
(03:13)

De: MÔNICA (21 
8596-4361)
Para: ROSI
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aprontará o restante na segunda-feira. MÔNICA alerta para o fato 
de que não ficaria pronto na segunda-feira, pois tudo só dará certo 
com a assinatura  de Bruno,  que é  o  diretor  administrativo.  Em 
seguida, ROSI diz que  o problema é que “o chefe está vindo 
hoje  a  noite  e  ele  queria  chegar  com  isso  aqui” 
(supostamente a Natal); continuando, ROSI diz a MÔNICA que 
já haviam conversado sobre isso, na segunda-feira,  e que ele (o 
chefe) ficou de ver. ROSI diz, ainda, que se o “Dr. Alexandre não 
fala pra ele, hoje de manhã, que se o estatuto já estivesse aqui, 
teria  resolvido  parte  do  nosso  problema”  ele  (o  chefe)  não 
estaria  com  toda  essa  pressa. MÔNICA  adverte  que  a 
responsabilidade pela pendência é do departamento jurídico, pois, 
desde sexta-feira, nada foi feito. ROSI afirma que, se estiver aqui 
(possivelmente em Natal), na segunda ou terça-feira, o processo 
estará  aberto  e  até  este  ser  analisado  já  terão  resolvido  a 
pendência, passando a cópia do estatuto para que Risiely junte o 
original.
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18/
11/
201
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14:33
:22

(14:3
2)

ROSI e 
MÔNICA

ROSI pergunta a MÔNICA se saiu ou está saindo 
algum edital do Estado. MÔNICA diz que não saiu 
edital, mas que “Maninho” já havia solicitado que 
ficassem credenciados, pois,  assim que saísse, 
ele mandaria “o chefe” imediatamente. ROSI 
aduz que não há previsão de publicação de edital 
e que “a conta já foi aberta”, bastando, apenas, 
“trocar  a  titularidade”.  MÔNICA  afirma  que  a 
conta foi cancelada em razão desta ter sido feita 
e não ter sido movimentada. As duas concordam, 
então, que esta conta não mais existe. ROSI diz 
que poderá abrir outra conta no Rio de Janeiro, 
pois  se  tratará  de  uma  nova  conta  e  para 
recebimento  de  um  “Estado”  no  qual  nunca 
tiveram projetos.  MÔNICA insiste  em dizer  que 
não  há  necessidade  de  abertura  de  uma  nova 
conta, pois a mesma poderia ser reativada. ROSI 
diz  que  a  conta  poderá  ser  aberta  no  Rio  de 
Janeiro não havendo necessidade de abri-la em 
São José. ROSI diz que se trata de uma conta da 
“A Marca” em nome da antiga diretoria. MÔNICA 
afirma que a abertura de nova conta não se trata 
de um processo  simples.  ROSI,  mais  uma vez, 
pergunta se há algum edital lançado pelo Estado 
(não  se  tratando  do  edital  já  lançado  pelo 
Município);  continuando,  ela  sugere  como  a 
diretoria  (Elisa  e  Renata)  deverão  proceder 
quando forem a São José (supostamente refere-
se a alguma licitação em São José). ROSI afirma 
que,  na segunda-feira,  irá  a Natal,  pois  aqui  o 
“bicho  não  está  bonito”,  e  sua  prioridade  é  a 
prestação  de  contas  de  Caxias.  As  duas 
conversam sobre a referida prestação de contas e 
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sobre problemas na gestão da empresa.

659
709
5

21/
11/
201
1

11:37
:20 

(06:2
2)

MÁRCIO e HNI HNI relata que, a pedido do chefe, é preciso 
fazer  uma  cotação  com  outras  duas 
empresas  para  os  contratos  de  “Júnior”. 
MÁRCIO  afirma  que  fará  essa  cotação.  Em 
seguida, HNI diz que esse mês ainda deve ser 
pago os “doze mil” – “dez mil da Marca e dois 
mil da Salute”.

671
539
6

22:
12:
201
1

09:05
:59

duraç
ão=

00:01
:33

Marcio Viana x 
MNI 21 8596 

4439

Marcio Viana fala que vai na secretaria de saúde 
falar  com  a  a  ANA  FERNANDES  resolver  um 
problema  e  na  volta  passa  lá;  MNI  fala  que 
pediu pra avisar a ele (Marcio) que ela tinha 
chegado, e que as duas horas, o GUSTAVO 
vinha e que já tinha falado com o chefe pela 
manhã informando que havia agendado com 
GUSTAVO filho do chefe; continuando, MNI 
fala que o chefe respondeu dizendo que ele 
(se  referindo  ao  GUSTAVO)  faz  e  que  ela 
respondeu: Eu sei que ele faz e muito bem 
feito.

Este último diálogo menciona a pessoa de GUSTAVO DE CARVALHO 

MERES, filho de TUFI, bastante atuante no esquema ilícito como proprietário 

da empresa MEDSMART, também subcontratada pela MARCA em Natal e que 

realiza  diversos  pagamentos  aos  integrantes  do  esquema,  conforme  será 

detalhado adiante.

Em outras oportunidades da prova colhida em interceptação telefônica, TUFI 

SOARES MERES é claramente identificado no trato com a gestão das unidades de 

Saúde em Natal administrados pela MARCA/SALUTE/HEALTH SOLUTION. Ressalte-se 

sua participação em reuniões com a Secretária MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO, bem 

como o contato com o alto escalão da Prefeitura do Natal, situação, aliás, bastante 

inusitada,  pois  TUFI  MERES não representa  formalmente  a  entidade ASSOCIAÇÃO 

MARCA contratada pelo município:
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15:20
:29

(02:0
9)

RISIELY e 
CRISTIANE
(84 9986-

RISIELY  diz  a  CRISTIANE  que  há  um  horário 
marcado com “Dra. Perpétuo” para o dia 06/07, 
às  09:00hs,  e  que  gostaria  de  remarcar  o 
horário, pois “o pessoal do Rio” iria chegar mais 
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4166) tarde.  RISIELY  pede  que  CRISTIANE  consulte 
“Dra. Perpétuo” se ela poderá receber “Dr. 
Tufi” e a “Rose” entre às 18:00 e 19:00 hs. 
RISIELY diz que “Dra. Perpétuo” quer falar com 
“eles”.
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09:15
:44

(04:3
6)

RISIELY e 
ROSI BRAVO
(21 8596-

4439)

ROSI diz a RISIELY que já chegou a Natal e que 
uma  funcionária  da  “MV  Sistemas”  havia  lhe 
ligado perguntando se um rapaz poderia ir à UPA 
recolher dois servidores. RISIELY diz que o que 
era  da  “MV Sistemas”  já  estava  separado.  Em 
seguida,  RISIELY  pergunta  se  ROSI  irá  ao 
escritório,  tendo  esta  respondido  que  estava 
aguardando  “Alexandre”  e  que  só  iria  se  este 
demorasse  a  passar  onde  ela  estava. 
Complementando,  ROSI diz  que irá a  Mossoró. 
RISIELY pergunta se pode continuar tentar com a 
“Márcia”  tudo  o  que  foi  solicitado  com  a 
Prefeitura  (possivelmente  a  reunião  acima 
relatada).  ROSI confirma que sim e diz que 
“Dr. Tufi” chegará, no dia seguinte, para ir a 
reunião às 19:00hs. ROSI diz que seria bom se 
ela  conseguisse  conversar  com  “Kalazans”  ou 
com o Vice-Prefeito. RISIELY opina dizendo que, 
naquele  primeiro  momento,  a  primeira  opção 
seria  melhor  (conversar  com  “Kalazans”). 
Segundo RISIELY, complementando sua opinião, 
“ele”  (“Kalazans”)  é  a  pessoa  de  credibilidade 
“dela”; e o segundo é “porque ela não tem como 
fugir  daquilo”.  ROSI,  então,  se  refere  ao  Vice-
Prefeito  como  um  grande  articulador, 
demonstrando seu interesse em tratar  com ele 
também.  RISIELY  concorda  com  ela  e 
complementa: “ele vai fazer qualquer coisa que 
seja com você para o futuro... para depois desse 
mandato  dela”.  RISIELY  diz  que  se  ROSI 
conseguir conversar com os dois estará de bom 
tamanho. Em seguida, RISIELY diz que “Sandra” 
está com ela perguntando se ROSI tem alguma 
previsão  sobre  Igapó.  ROSI,  então,  responde 
dizendo, inicialmente, que não há previsão, mas, 
posteriormente,  diz  que a  previsão  é:  “quando 
sair o repasse, 20 dias depois”. 
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RISIELY/ 
ALEXSANDRO 

e ELIONE
(84 8802-

6306)

ALEXSANDRO pergunta  a  ELIONE  se  ela  havia 
recebidos  os  processos  da  MARCA/AME,  tendo 
esta respondido que não. ALEXSANDRO pergunta 
se “Assis” tem a chave de “lá, ao que ELIONE diz 
que “Assis” estará “lá” na reunião onde estará 
a “nata” (possivelmente a reunião marcada na 
SMS entre Dra. Perpétuo, Tufi e Rosi Bravo).

620
153
9

12/
07/
201

09:12
:54

(08:4

RISIELY e 
ROSI BRAVO

RISIELY  pergunta  a  ROSI  o  que  deve  dizer  à 
secretária do Vice-Prefeito, que havia ligado para 
ela. ROSI diz que está no Rio, mas que RISIELY 
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1 0) (21 8596-
4439)

deve  dizer  que  não  poderá  ir  porque  está  em 
Goiânia  acertando  os  últimos  detalhes  de  uma 
licitação que foi ganha. ROSI diz que não irá a 
esse encontro com o Vice-Prefeito porque sabe 
que eles apenas irão dizer que o projeto não está 
bem e, assim, tirarem proveito disso. ROSI diz 
que  RISIELY  pode  ir  a  esse  encontro  e  que 
deverá dizer que na próxima semana estará em 
Natal juntamente com “Tufi”. Complementando, 
ela diz que precisará “agendar Jean Valério” para 
a próxima semana. ROSI diz  que “Assis”  havia 
lhe ligado para pedir as notas fiscais e que ela 
explicou  que não se tratava de notas,  mas de 
ofícios.  Complementando,  ROSI  diz  que 
“Alexandre” (Alexandre Magno viajou ao Rio de 
Janeiro nesse período) foi na noite anterior para 
Natal e levou consigo o “contrato e os anexos de 
Igapó e Felipe Camarão”(impressos pela própria 
ROSI), já assinados, para colher a assinatura de 
“Thiago”  e  entregar  “lá”.  ROSI  participa  a 
RISIELY  que,  na  sexta-feira,  “Alexandre”  havia 
lhe informado que havia “saído um pagamento”, 
“uma  UPA”;  segundo  relata,  “Alexandre”  havia 
dito que “Thobias” afirmou que a ordem bancária 
estava  pronta  e  que  esta  deveria  estar  sendo 
encaminhada  para  o  banco  na  sexta-feira. 
Porém, ROSI diz que “Assis” lhe informou que a 
ordem deveria ir para o banco no dia seguinte. 
ROSI pede a RISIELY que diga ao Vice-Prefeito 
que a  MARCA não pretende inaugurar  Igapó e 
Felipe  Camarão  em  razão  da  instabilidade  e 
insegurança quanto aos repasses.
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RISIELY X 
GICELI

RISIELY: liga para saber se Giceli esta precisando 
de alguma ajuda.
GICELI: Retorna a ligação e Responde que esta 
tudo  bem!  E  que  na  MARCA estão  resolvendo 
sobre a renovação, e o grande problema desta 
renovação e que eles          ( prefeitura) não 
concorda com  reajustes.Ela também relata que 
esta RENOVAÇÃO esta sendo totalmente forçada, 
contra até mesmo a secretaria de saúde, e quem 
ela  colocou para  tratar  com a  gente  era  só  o 
pessoal contra e ela não foi nem para a reunião. 
Disse também que na terça-feira (22/11/2011), 
o TUFI está vindo aqui para NATAL, é que o 
negócio  aqui  está  tão  feio  que  ele  está 
vindo.

Essa série de ligações comprova não apenas que TUFI SOARES MERES é o 
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chefe da organização criminosa estruturada em função dos contratos da ASSOCIAÇÃO 

MARCA, mas também que a Secretária de Saúde MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO 

LIMA NOGUEIRA, e o atual Coordenador Financeiro da SMS, FRANCISCO DE ASSIS 

ROCHA  VIANA,  negociaram  com  ele,  que  é  pessoa  estranha  ao  negócio  jurídico 

celebrado, os termos dos contratos. 

As  ligações  provam  também  que  o  ex-Secretário  THIAGO  BARBOSA 

TRINDADE assinou os contratos e os anexos das AME's de Igapó e Felipe Camarão 

após a sua saída do cargo e em data posterior às negociações prefaladas, inclusive 

quanto aos valores envolvidos.

Frise-se que o Procurador ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA foi quem 

trouxe os contratos e os anexos dos documentos do Rio de Janeiro para THIAGO 

TRINDADE assinar conforme elucida o diálogo telefônico consignando linhas atrás.

 

Em  outros  emails  (8f4233c7f539b65e21366da6a69a5ba5.eml  e 

fa470c0708cdccdd918d1b1ee8fabae1.eml)  interceptados  de  THIAGO  TRINDADE, 

obtidos  mediante  o  procedimento  de  cooperação  internacional  (MLAT),  através  do 

Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), 

fica claro o conhecimento do ex-secretário e do procurador municipal (ALEXANDRE 

MAGNO)  da  liderança  da  TUFI  SOARES  MERES  sobre  a  organização  criminosa, 

inclusive, iniciando novas tratativas para uma nova parceria com a OS no âmbito da 

gestão dos medicamentos da SMS:

----- Original Message ----- 
From: "tmeres" <tmeres@gmail.com>
To: <thiagotrindade.adv@gmail.com>
Cc: <alexandre@natal.rn.gov.com.br>
Sent: Thursday, December 23, 2010 11:22 AM
Subject: Fwd: Farmaceutica

Prezados Thiago e Alexandre,

Fiz a opção de colocar nossos parceiros do CHC-Barcelona neste novo
projeto para Regularização de Logistica e Fornecimento de Medicamentos
pela SMS Natal. Lluis Segú é referencia mundial no assunto e estará a
frente deste projeto.

Solicito que vcs respondam ainda de forma suscinta as perguntas do
Jordi Campo,no e-mail abaixo,
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Rapidamente estaremos com o Projeto pronto e em condições de 
execução...

Abs,

BOM NATAL,

SALVE 2011,

Tufi Méres

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Jordi Campo <jcampo@consorci.org>
Data: 21 de dezembro de 2010 15:58
Assunto: RE: Farmaceutica
Para: Tufi Meres <tmeres@gmail.com>
Cc: sidneilopes@hsolutions.com.br

Prezados,

ja falei com o Lluis. Nos próximos dias iremos mandar vocês um projeto
"generico", com um orçamento orientativo a ser adaptado segundo os
problemas que eles tem agora, que desconhecemos. Vocês tem alguma
ideia das preocupaçoes deles ao respeito? custo? organizaçao? bolsa de
medicamentos grande de mais??? logística? políticas de prescriçao?

Abraços,

Jordi
________________________________
De: Tufi Meres [mailto:tmeres@gmail.com]
Enviado el: mar 21/12/2010 15:59
Para: Jordi Campo
CC: sidneilopes@hsolutions.com.br
Asunto: Re: Farmaceutica

Amigo Jordi,
Em conversas com o Dr Thiago,sec saude Natal,a necessidade de um
projeto de curto prazo e
muito importante.Na verdade,importante e urgentissimo.Ele me fez uma
solicitacao de que eu ja leve um modelo pronto,ja ate com custos
definidos para que ele leve a Prefeita Micarla.Ela so toma decisoes
com coisas prontas,com a clareza de custo/beneficio .
Luis Segu deve ter algo pronto,nao e mesmo ? Quando vcs virao ao Brasil?
Abs,
Tufi

Sent from my iPad
On 04/12/2010, at 12:00, "Jordi Campo" <jcampo@consorci.org> wrote:
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Caro Tufí,

Eu falei hoje com a farmacêutica que falei ontem para você. Embora ela
gosta do tema de políticas de utilização de medicamentos, por motivos
pessoais ela quer voltar para o sul e não aceitaria de outro trabalho
no nordeste. Mas... como eu te falei, o Luis Segú é referente
nacional/internacional como consultor nestes temas. Poderíamos, se
eles precisam muito, de desenhar um pequeno projeto de diagnóstico e
linhas de melhora e/ou capacitação para a unidade de farmácia da
prefeitura. Projeto que poderia ser de utilidade para outros lugares
onde vocês estivessem trabalhando.

Um abraço,

Jordi

 
----- Original Message ----- 
From: sidneilopes@hsolutions.com.br 
To: Tnew ; thiagotrindade.adv@gmail.com ; 
alexandre@natal.rn.gov.br 
Sent: Sunday, February 13, 2011 8:03 PM
Subject: Res: Natal

Vamoooooooossss. 

Enviado do meu BlackBerry® da TIM

From: tmeres <tmeres@gmail.com> 
Date: Sun, 13 Feb 2011 10:52:46 -0300
To: <thiagotrindade.adv@gmail.com>; <alexandre@natal.rn.gov.br>
Subject: Natal

Amigos,
 
Algumas imagens do que pode vir a ser o novo Centro de Distribuição de 
Medicamentos,ou outro nome que se venha a dar ao Projeto ?
 
Vamos adiante ????
 
Tufi Méres

Esses  emails  mostram  que  TUFI  SOARES  MERES,  ALEXANDRE  MAGNO 

ALVES DE SOUZA e THIAGO BARBOSA TRINDADE pretendiam expandir os negócios 

para outras áreas da saúde municipal.

Vale  lembrar  que  a  parceria  entre  a  ASSOCIAÇÃO  MARCA  e  a  SALUTE 
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SOCIALE,  chefiadas  por  TUFI  MERES,  deu  resultado  tão  expressivo  para  os  fins 

visados  que  estas  passaram  a  ser  uma  única  entidade  atuando  em  conjunto  e 

inclusive  utilizando  o  mesmo  endereço.  A  SALUTE  SOCIALE  funciona  no  mesmo 

endereço da ASSOCIAÇÃO MARCA PARA PROMOÇÃO DE SERVIÇOS, na Av. Rio Branco, 

nº 122, sala 1.701, parte, Centro/RJ, tendo sido verificado que todo o andar do prédio 

é ocupado pela ONG ASSOCIAÇÃO MARCA PARA PROMOÇÃO DE SERVIÇOS e pelo 

NÚCLEO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL - SALUTE SOCIALE.

Além disso, constatou-se que, no endereço da suposta filial da ASSOCIAÇÃO 

MARCA na Rua Passo da Pátria, nº 120, salas 202, 203, 204 e 604, bairro Vinte e 

Cinco de Agosto, Duque de Caxias/RJ, funciona na verdade o NÚCLEO DE SAÚDE E 

AÇÃO SOCIAL - SALUTE SOCIALE.

O esquema comandado por TUFI SOARES MERES ora utiliza a ASSOCIAÇÃO 

MARCA para contratar  com o Poder  Público,  como ocorreu  em Natal  e  no Rio  de 

Janeiro, ora utiliza a SALUTE SOCIALE, como ocorreu no Estado de Goiás. 

Analisando os dados provenientes da quebra de sigilo bancário, percebe-se 

um dos caminhos percorridos pelos recursos públicos desviados, conforme diagrama a 

seguir :

Secretária Municipal de Saúde de Natal/RN – SMS (Repassa os recursos para a OS)
↓

ASSOCIAÇÃO MARCA (Recebe os recursos, conforme contrato de gestão)
↓

SALUTE SOCIALE (Subcontratada pela MARCA)
↓

Recursos distribuídos entre as seguintes empresas ligadas a TUFI SOARES MERES:

a) ARTESP 

b) MEDSMART

c)  RJ CONSULTORIA DIFERENCIADA

d) ITAYPARTNERS INTERMEDIACAO E C 
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e) EDITORA GRAFICA IMPERADOR 

As empresas mencionadas acima , com efeito, são controladas por TUFI 

SOARES MERES ou seus familiares. Veja na rede montada abaixo:
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Sobre  a  forma  como  é  operado  o  esquema,  basta  dizer  que 

visualizando-se uma simples “nota de débito” apresentada pela SALUTE SOCIALE nas 

prestações de contas da ASSOCIAÇÃO MARCA se percebe o quanto são falhos os 

sistemas  de  controle  interno e como é  fácil  desviar  recursos  públicos  neste  país, 

bastando apenas estipular um valor, sem qualquer justificativa e este é pago pelo 

Poder Público,  já  que os seus representantes  estão previamente “acertados” e  os 

fiscais de carreira omissos.

 

A título de exemplo, a “nota de débito” apresentada pela SALUTE SOCIALE 

em 1º de fevereiro de 2011 é paradigmática. Primeiro pelo montante cobrado (R$ 

779.070,99) e segundo pela falta de qualquer justificativa para o pagamento deste 

valor,  existindo apenas a  justificativa  genérica  de “custos  com pessoal”,  na forma 

como está registrado na nota abaixo :
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Destarte,  a  característica  comum  da  contratação  das  entidades 

ASSOCIAÇÃO  MARCA  E  SALUTE  SOCIALE  é  a  subcontratação  de  “empresas  de 

fachada” nas prestações de contas, para mascarar um serviço que em grande parte 

jamais foi prestado e justificar o desvio de recursos públicos, como será tratado a 

seguir. 

III.6 AS EMPRESAS QUE SUPOSTAMENTE PRESTAM SERVIÇOS À MARCA POR 

CONTA  DO  CONTRATO  CELEBRADO  COM  O  MUNICÍPIO  DE  NATAL.  AS 

CONSULTORIAS  INEXISTENTES.  AS  EMPRESAS  INEXISTENTES.  A  REDE  DE 

EMPRESAS  MONTADA  POR  TUFI  SOARES  MERES  E  SEU  FILHO  GUSTAVO 

MERES.

No que se refere a um dos caminhos do desvio de recursos públicos, ele vai 

passar pelas empresas ligadas ao “chefe” do esquema ilícito (TUFI SOARES MERES) 

contratado  por  THIAGO  BARBOSA  TRINDADE  e  ALEXANDRE  MAGNO  ALVES  DE 

SOUZA. Estas empresas apresentaram notas fiscais que foram inseridas na prestação 

de  contas  da  ASSOCIAÇÃO MARCA  como  se  elas  tivessem realizado  um suposto 

serviço e permitiram que os recursos fossem depositadas nas contas das empresas 

com uma justificativa, para então seguir para os seus verdadeiros destinatários, tal 

como ocorreu no esquema descoberto no Rio de Janeiro. 

A primeira destas empresas utilizadas para justificar o desvio de recursos 

públicos foi a  ARTESP PRODUÇÃO E PROMOÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E 

ESPORTIVOS  LTDA,  CNPJ  :  04.136.072/0001-11,  cujo  sócio  é  GUSTAVO  DE 

CARVALHO MERES, não por coincidência filho de TUFI SOARES MERES e VÂNIA MARIA 

VIEIRA.

Em  duas  notas  fiscais  apresentadas  na  prestação  de  contas  da 

ASSOCIAÇÃO MARCA, a ARTESP PRODUÇÃO E PROMOÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS 

E ESPORTIVOS LTDA recebeu R$ 232.285,57 (duzentos e trinta e dois mil, duzentos e 

oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), sob a justificativa de “atualização 

do cadastro do CNES e inclusão de novos cadastrados”.
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Ocorre que em reunião realizada entre a Promotoria de Justiça de Defesa da 

Saúde  e  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –   SMS,  pode-se  constatar  que  a 

alimentação  de  dados  do  CNES  (Cadastro  Nacional  de  Estabelecimentos  de 

Saúde) é feita exclusivamente pela SMS e que, em verdade, este serviço sequer está 

contratado com a Associação MARCA.

Vejamos o que foi registrado na ata da referida reunião:
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“Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho do ano dois mil e onze 

(2011),  pelas  11:00  horas,  na  Sala  de  Audiências  da  Sede  das 

Promotorias de Justiça da Comarca de Natal, situada na Rua Floriano 

Peixoto, 550, Bairro Petrópolis, nesta Capital, onde presente se achava 

a Exma. Dra. Iara Maria Pinheiro de Albuquerque, 62ª Promotora de 

Justiça  de  Defesa  da  Saúde  Pública  em  substituição  legal, 

compareceram a Dra. Maria Joilca Bezerra L. Carvalho, Coordenadora 

Geral do PSF/SMS/Natal,  Dr.     Luciano R de Siqueira, Operador do   

Sistema  (CNES),  Dra.  Rosângela  Maria  de  Castro  Cortez, 

Coordenadora do SIAB/ESF/SMS/Natal/RN, Dra. Ariane Rose S de M 

Oliveira, Secretária Adjunta Municipal de Saúde, Dr. Enéas de Oliveira 

Maia  Neto,  Chefe  do Setor  de  Processamento/SMS,  Dra.  Cinthya  A 

Couto S Galão, Chefe Planejamento Dist. Sul, Dra. Sijara R P Nóbrega, 

Gerente  do  Distito  Norte  I,  Dra.  Ana  Maria  de  Castro  Magalhães, 

Auditora  SMS,  Dra.  Denize  F  Rodrigues  Lima,  Assistente 

Social/SMS/Policlínica  Sul,  que  assinaram  a  lista  de  presença  em 

anexo.

Iniciada a audiência, a Dra. Iara Pinheiro informou que a presente 

tem o objetivo de discutir  acerca da alimentação do sistema 

CNES (cadastramento dos profissionais de saúde).

O CNES foi criado por Portaria Ministerial SAS/MS nº 511 no 

ano de 2000; o SCNES é um sistema informatizado do DATASUS que 

operacionaliza o CNES. Até o advento da Portaria SAS/MS nº 134/2011 

o CNES, através do sistema SCNES, não realizava o efetivo controle de 

acúmulo  de  cargos  e  funções  públicas  de  profissionais  de  saúde 

conforme  dispõe  o  art.  37,  XVI,  alínea  “c”  da  CF.  Atualmente,  a 

Portaria  nº 134/2011 controla e  fiscaliza  o acúmulo de dois  cargos 

públicos. Paulatinamente, considerando a recente edição da portaria 

modificadora,  o  próprio  Ministério  da  Saúde  está  gradualmente, 

através  do  SCNES,  corrigindo  as  distorções  verificadas,  sendo 

observado pelo  gestor  municipal  local  que  a  principal  distorção até 

agora  apontada  e  rejeitada  pelo  SCNES  é  aquele  profissional  que, 

pelas informações anteriores lançadas no cadastro, chegava a ter mais 

de 24 horas diárias de carga horária.

Desde o advento do cadastro CNES com a portaria nº 511 a 
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alimentação do sistema é descentralizada nos estabelecimentos 

de saúde de grande porte em sua maioria.  A gestão do SUS 

Municipal instala o sistema informatizado nos estabelecimentos 

de  saúde  para  que  um  funcionário  específico  mediante  a 

utilização de uma senha faça a alimentação e atualização dos 

dados de seu próprio estabelecimento, seja de estrutura física, 

seja de equipe de recursos humanos. Alguns serviços de saúde 

não possuem condições de autonomamente alimentarem o sistema de 

forma  descentralizada;  assim,  o  gestor  municipal  do  SUS  no  nível 

central  (SMS) possui setor específico para lançar as informações no 

CNES,  isto  se  aplica  de  uma  maneira  geral  a  pequenas  clínicas 

privadas e unidades de saúde.  Quanto às unidades municipais de 

saúde  sob gerência  privada da  empresa  Marca,  como UPA e 

AMEs, a alimentação do CNES é feita de forma centralizada no 

âmbito da SMS, até porque, conforme expressamente explicou 

a Secretária Adjunta, Ariane Rose Oliveira, o contrato de gestão 

privada não contempla a alimentação de dados dos sistemas do 

Ministério da Saúde. A alimentação do CNES se dá no âmbito do 

DRAC com o um servidor responsável (Luciano R de Siqueira - 

operador Sistema CNES) e dois auxiliares.

Mesmo antes do advento da Portaria nº 134/2011, a gestão municipal 

de Natal, através de sua base própria de alimentação do CNES atuava 

no  sentido  de  fiscalizar  como  rotina  a  alimentação  de  dados 

relacionados aos profissionais de saúde e seus respectivos vínculos em 

vários  estabelecimentos;  porém,  com  o  advento  da  Portaria  nº 

134/2011 esta atividade da gestão local foi reforçada na medida em 

que os próprios profissionais de saúde estão sendo compelidos a se 

preocuparem com a quantidade de vínculos em que possam constar no 

CNES.  A  SMS/Natal  e  o  próprio  DATASUS  está  notificando  os 

estabelecimentos  onde  tem  apontado  distorções  no  acúmulo  de 

vínculos  que  indicam  incompatibilidade  de  cargas  horárias.  A 

SMS/Natal  promoveu  uma  reunião  de  esclarecimentos  com  os 

prestadores  de  serviços  públicos  e  privados,  inclusive  com  as 

cooperativas médicas para orientar sobre o alcance e as consequências 

da Portaria nº 134/2011. A principal  mudança promovida pela nova 
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portaria  diz  respeito  aos  profissionais  que  são  identificados  em 

múltiplos vínculos, denotando incompatibilidade de cargas horárias. Ao 

identificar  tal  situação  o  Ministério  da  Saúde  notifica  os 

estabelecimentos  e  localmente  a  gestão  entra  em  contato  com  o 

profissional para que ele possa realizar uma opção de escolha em quais 

vínculos compatíveis ele irá permanecer.

De acordo com a sistemática da Portaria nº 134/11 a opção de escolha 

do  profissional  deve  ser  feita  de  maneira  imediata,  não  há  prazo 

temporal para isto. 

Por  fim,  o  Município  de  Natal  está  rigorosamente  alinhado  com as 

disposições da Portaria nº 134/11, especialmente no que tange aos 

vínculos  profissionais  que  envolvem o  Programa Saúde  da  Família, 

ainda que tenha sentido  concretamente  perdas de  profissionais  por 

exigir o cumprimento fiel da carga horária prevista nos programas.

 A SMS junta neste momento a listagem de consulta no SCNES onde 

está demonstrado que a gestão municipal já atualizou sua base local 

de dados notificando os profissionais de saúde e retirando do sistema 

os vínculos com cargas horárias incompatíveis após as opções eleitas 

pelos próprios profissionais.(...)”

Ou  seja,  segundo  informação  formalmente  transmitida  pela  SMS,  a 

Associação MARCA não faz, nem poderia fazer, a alimentação de dados do Sistema 

CNES relativamente às unidades que administra, uma vez que esta alimentação é feita 

através de um servidor  público,  Luciano R.  de Siqueira, do quadro de pessoal  da 

própria  secretaria,  razão porque já  se  pode afirmar  com segurança  que as  notas 

fiscais apresentadas nas prestações de contas da ASSOCIAÇÃO MARCA justificando 

despesas  com  a  empresa  ARTESP  PRODUÇÃO  E  PROMOÇÕES  DE  EVENTOS 

ARTÍSTICOS  E  ESPORTIVOS  LTDA,  totalizando  o  valor  de  R$  232.285,57, 

supostamente para atualização de dados do CNES dos AMES´s administradas pela 

MARCA,  são notas “frias”, ou seja, constituem uma simulação de despesa que não 

existiu, evidenciando desvio de recursos públicos, e, portanto, provam o cometimento 

de crime de peculato. Confira no esquema o caminho do dinheiro:

Secretária Municipal de Saúde de Natal/RN – SMS (Repassa os recursos para a OS)
↓
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ASSOCIAÇÃO MARCA (Recebe os recursos, conforme contrato de gestão)
↓

ARTESP (Contratada pela MARCA para “atualizar o CNES”)
↓

TUFI MERES E GUSTAVO MERES.

Os recursos públicos recebidos em outros contratos de gestão celebrados 

pela ASSOCIAÇÃO MARCA e pela SALUTE SOCIALE também são destinados, em parte, 

para a ARTESP, conforme montante das movimentações bancárias realizadas somente 

no ano de 2011, apenas no BANCO BRADESCO :

ORIGEM DESTINO – MONTANTE DEPOSITADO 

ASSOCIACAO MARCA.  
BANCO BRADESCO.
C/C.: 780006

ARTESP - R$ 560.400,00

ASSOCIACAO MARCA. 
BANCO BRADESCO.
C/C.: 1365509

ARTESP - R$ 46.040,50

ASSOCIACAO MARCA. 
BANCO BRADESCO. 
C/C.: 1365797

ARTESP - R$ 188.951,00

ASSOCIACAO MARCA. 
BANCO BRADESCO. 
C/C.: 1365819

ARTESP - R$ 1.761.900,00

ASSOCIACAO MARCA.
BANCO BRADESCO 
C/C.: 1365827

ARTESP - R$ 310.000,00

NUCLEO  DE  SAUDE  E  ACAO  SOCIAL 
SALUTE SOCIALE.  
BANCO BRADESCO.
C/C.: 1365428

ARTESP - R$ 672.150,00

Mas onde funciona esta empresa que recebe milhões de órgãos públicos? 

Em  resposta,  foram  localizados  dois  endereços  da  ARTESP  PRODUÇÃO  E 

PROMOÇÕES  DE  EVENTOS  ARTÍSTICOS  E  ESPORTIVOS  LTDA  -  CNPJ  Nº 

04136072/0001-11, um localizado na Rua da Quitanda, 68, sala 1105, Centro, Rio de 

Janeiro-RJ e outro localizado na Rua 16 de março, 80, sala 208, Centro, Petropólis-RJ. 

Os dois endereços foram visitados pela equipe de apoio do MP-RJ que deu 
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suporte ao MP-RN em diligências investigativas realizadas na capital fluminense. No 

primeiro endereço, foi realizado contato com o porteiro, o qual narrou que o imóvel 

encontrava-se  desocupado,  desconhecendo  o  funcionamento  da  empresa  ARTESP 

naquele  edifício.  No  segundo  endereço,  a  empresa  também  não  se  encontrava 

estabelecida, estando o imóvel desocupado. Registre-se que o endereço é o mesmo 

informado para o extinto consultório médico de ninguém menos que TUFI SOARES 

MERES. 

Outra empresa subcontratada pela MARCA foi a  MEDSMART – Produtos 

Médicos Hospitalares Ltda (CNPJ nº 03.318.869/0001-77), cujo sócio é GUSTAVO 

DE CARVALHO MERES,  filho de TUFI SOARES MERES.

Em  cinco  notas  fiscais  apresentadas  na  prestação  de  contas  da 

ASSOCIAÇÃO  MARCA,  a  MEDSMART  –  Produtos  Médicos  Hospitalares  Ltda 

recebeu R$ 215.876,39 (duzentos e quinze mil, oitocentos e setenta e seis reais e 

trinta e nove centavos), sob a justificativa de “serviço de manutenção do mobiliário  

hospitalar, equipamentos odontológicos e auto-clave”.

Sem falar no preço estratosférico dos serviços, suficiente para a aquisição 

dos  equipamentos  supostamente  manutenidos,  chama  atenção  que  a  empresa 

MEDSMART – Produtos Médicos Hospitalares Ltda (CNPJ nº 03.318.869/0001-77), que 

realizou a suposta manutenção, localize-se no Rio de Janeiro e não em Natal, sem 

qualquer  equipe  nesta  capital.  A  prestação  do  serviço  inserido  dolosamente  na 

prestação de contas, obviamente, nunca se realizou.

Analisando  a  nota  fiscal  n.º  0089  da  MEDSMART,  verifica-se  que  a 

ASSOCIAÇÃO MARCA pagou em 20/03/2011 a quantia de R$ 36.228,02 (trinta e seis 

mil, duzentos e vinte e oito reais e dois centavos) para “manutenção de equipamentos 

odontológicos”. Ocorre que seis dias antes, a ASSOCIAÇÃO MARCA pagou R$ 441,00 

(quatrocentos  e  quarenta  e  um  reais)  pelo  serviço  de  “assistência  técnica  dos 

equipamentos odontológicos” para a empresa MED ODONTO, localizada em Natal.

Chega-se a conclusão que a empresa localizada em Natal realiza o serviço e 

a  instalada  no  Rio  de  Janeiro  apenas  apresenta  a  nota  fiscal,  claramente 

superfaturada, para justificar o desvio de recursos públicos.
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O mais  interessante é  o destino  de parte  dos recursos  que entram nas 

contas  da  MEDSMART  verificado  nos  dados  bancários  da  empresa.  Identificou-se 

pagamentos  para  as  seguintes  pessoas:  a)  os  funcionários  do  ITCI  –  entidade 

contratada  pelo  Município  de  Natal  para  o  combate  à  dengue,  o  próprio  ITCI,  o 

advogado do ITCI e o escritório de advocacia que funciona no mesmo local que é a 

sede  do  ITCI,  tema  que  será  tratado  adiante;  b)  um dos  dirigentes  formais  da 

ASSOCIAÇÃO MARCA (BRUNO TOURINHO GUIMARAES CORREIA);  c)  os  dirigentes 

ocultos  da  ASSOCIAÇÃO  MARCA  ROSIMAR  BRAVO  e  ANTONIO  CARLOS  e;  d)  O 

Procurador do Município do Natal ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA.  As 

operações estão registradas assim: 

Titular:  MED  SMART  PROD  MEDIC  HOSP  LTDA  CNPJ:  03.318.869/0001-77 
Banco: UNIBANCO Nº Banco: 341 Ag: 9078 C/C.: 189496

12/05/2011 CH COMPENSADO 100140 9.500,00 D ROSIMAR G B OLIVEIRA 104 
40758 AG ILEGIVEL

13/05/2011 CH COMPENSADO 100139 9.876,00 D  ANTONIO CARLOS OLIVEIRA 
JR 104 218 40758

10/05/2011 PAGAMENTO CHEQUE 100033 9.980,00 D BRUNO T GUIMARAES
18/05/2011 PAGAMENTO CHEQUE 100048 9.630,00 D ROSIMAR G
18/05/2011 CH COMPENSADO 100049 9.850,00 D ROSIMAR G B 001 3470 60143

18/05/2011 CH COMPENSADO 100050 9.973,00 D ANTONIO CARLOS OLIVEIRA 
JR 001 3470 53430

30/06/2011  CH  COMPENSADO  100080  5.000,00  D  ALEXANDRE  M 001  1668 
1469207

A movimentação bancária da MARCA mostra que a MEDSMART integra o 

“pool” de empresas de TUFI. Com efeito, os recursos públicos recebidos em outros 

contratos de gestão celebrados pela ASSOCIAÇÃO MARCA e pela SALUTE SOCIALE 

com outros órgãos também são destinados, em parte, para a MEDSMART, conforme 

montante das movimentações bancárias realizadas somente no ano de 2011, apenas 

do BANCO BRADESCO :

ORIGEM DESTINO – MONTANTE DEPOSITADO 

ASSOCIACAO MARCA.  
BANCO BRADESCO.
C/C.: 780006

MEDSMART – R$ 923.857,75

ASSOCIACAO MARCA. 
BANCO BRADESCO.

MEDSMART – R$ 345.100,00
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C/C.: 1365509
ASSOCIACAO MARCA. 
BANCO BRADESCO. 
C/C.: 1365797

MEDSMART – R$ 570.025,00

ASSOCIACAO MARCA. 
BANCO BRADESCO. 
C/C.: 1365819

MEDSMART – R$ 2.297.738,50

NUCLEO  DE  SAUDE  E  ACAO  SOCIAL 
SALUTE SOCIALE.  
BANCO BRADESCO.
C/C.: 1365428

MEDSMART  – R$ 12.000,00 

Foram  localizados  nos  bancos  de  dados  consultados  dois  endereços  da 

MEDSMART; um localizado na Av. Jornalista Ricardo Marinho, 360, Loja 143, Barra da 

Tijuca, Rio de Janeiro-RJ e outro localizado na Rua de Acre, 28, sala 903, Centro, Rio 

de Janeiro-RJ. 

No  primeiro  endereço,  funciona  o  INSTITUTO  DE  GESTÃO  EM 

POLÍTICAS  PÚBLICAS  (IGPP).  Segundo  informações  de  funcionários  do  centro 

empresarial, o IGPP manteria parcerias funcionais com as salas 119 e 306, ocupada 

pelas  empresas  INSTITUTO  SALUTE  VITA,  RJ  CONSULTORIA  DIFERENCIADA  EM 

SAÚDE  LTDA  EPP  e/ou  ITAYPARTNERS  INTERMEDIAÇÃO  E  CORRETAGEM  DE 

NEGÓCIOS LTDA ME, todas empresas ligadas ao grupo de TUFI SOARES MERES. No 

segundo endereço, soube-se através do porteiro, que a empresa MEDSMART ocupa a 

sala  903,  apesar  de  ser  mantida  fechada  e  sem  funcionários  e  sem  atividade 

empresarial visível. 

A terceira empresa utilizada para justificar o desvio de recursos públicos foi 

a RJ CONSULTORIA DIFERENCIADA EM SAÚDE LTDA EPP (CNPJ nº 11.965.772), 

cujo sócio é TUFI SOARES MERES, o “chefe” da organização criminosa.

Em sete notas fiscais apresentadas na prestação de contas da ASSOCIAÇÃO 

MARCA, a RJ CONSULTORIA DIFERENCIADA EM SAÚDE LTDA EPP  recebeu R$ 

277.070,85 (duzentos  e  setenta  e  sete  mil,  setenta   reais  e  oitenta  e  cinco 

centavos),  sob  a  justificativa  de  “consultoria  técnica,  conforme  contrato”.  Que 

consultoria técnica é essa, nem a nota explicita, nem a prestação de contas esclarece.
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Analisando a nota fiscal n.º 0016 da RJ CONSULTORIA DIFERENCIADA EM 

SAÚDE, verifica-se que a ASSOCIAÇÃO MARCA pagou em 27/04/2011 a quantia de R$ 

76.000,00 (setenta e seis mil reais) para “serviços técnicos, conforme o contrato”. 

Esta simples descrição de serviços bastou para justificar o desvio de recursos públicos 

para beneficiar o “chefe” da organização criminosa instalada em Natal, conforme nota 

fiscal abaixo :

A movimentação bancária da MARCA mostra que a RJ CONSULTORIA integra 

o   rol  de  empresas  de  TUFI  SOARES  MERES.  Com  efeito,  os  recursos  públicos 

recebidos em outros contratos de gestão celebrados pela ASSOCIAÇÃO MARCA e pela 
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SALUTE SOCIALE com outros órgãos também são destinados, em parte, para a RJ 

CONSULTORIA  DIFERENCIADA,  conforme  montante  das  movimentações  bancárias 

realizadas somente no ano de 2011, apenas do BANCO BRADESCO :

ORIGEM DESTINO – MONTANTE DEPOSITADO 

ASSOCIACAO MARCA.  
BANCO BRADESCO.
C/C.: 780006

RJ CONSULTORIA - R$ 75.080,00

ASSOCIACAO MARCA. 
BANCO BRADESCO.
C/C.: 1365509

RJ CONSULTORIA – R$ 154.852,50

ASSOCIACAO MARCA. 
BANCO BRADESCO. 
C/C.: 1365797

RJ CONSULTORIA – R$ 235.564,50

ASSOCIACAO MARCA. 
BANCO BRADESCO. 
C/C.: 1365819

RJ CONSULTORIA – R$ 299.570,80

ASSOCIACAO MARCA. 
BANCO BRADESCO. 
C/C.: 1367501

RJ CONSULTORIA – R$ 159.581,00

NUCLEO  DE  SAUDE  E  ACAO  SOCIAL 
SALUTE SOCIALE.  
BANCO BRADESCO.
C/C.: 1365428

RJ CONSULTORIA – R$ 439.400,00

Foi localizado nos bancos de dados um único endereço da RJ CONSULTORIA 

DIFERENCIADA EM SAÚDE na Av. Jornalista Ricardo Marinho, 360, Loja 306, Barra da 

Tijuca, Rio de Janeiro-RJ.

De acordo com informações prestadas por funcionários do condomínio, a 

loja 306 é utilizada por TUFI SOARES MERES. Entretanto não foi possível precisar o 

funcionamento da empresa RJ CONSULTORIA DIFERENCIADA EM SAÚDE nesta sala 

comercial.  Em consulta à base de dados da Junta Comercial  do Estado do Rio de 

Janeiro,  consta  cadastro  ativo  da  empresa  ITAYPARTNERS  INTERMEDIAÇÃO  E 

CORRETAGEM DE NEGÓCIOS LTDA ME, CNPJ nº 35842715000176, tendo por sócio 

administrador TUFI SOARES MERES e endereço de sede no local supra mencionado.

A  RJ  CONSULTORIA  DIFERNCIADA  EM  SAÚDE  é  apenas  uma  das 

consultorias  subcontratadas  pela  MARCA.  O  timbre  comum  em  todas  elas  é  a 
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inespecificidade do serviço prestado.

Uma  pequena  amostra  das  movimentações  bancárias  da  organização 

criminosa pode ser constatada abaixo:

1. BANCO BRADESCO

* Titular ASSOCIAÇÃO MARCA PARA PROMOÇÃO DE SERVIÇO
Banco: BANCO BRADESCO 
Nº Banco: 237
Ag: 471
C/C: 780006

Beneficiários (Débitos)

Nome do 
Remetente/Favore
cido

C
P
F
/
C
N
P
J

Bco Ag Conta Tipo 
Conta

Valor (R$) Qtd. 
Mov.

OLIVAS 
PLANEJMAENTO, 
ASSESSORIA

0
7
4
0
4
4
0
0
0
0
0
1
0
1

001 3470 93750 156.260,25 3

* Titular: Associação Marca para Promoção de Serviços de Saúde
Banco: Banco Bradesco
Nº Banco: 237
Ag: 3002
c/c: 1365509
Tipo: Conta Corrente

Beneficiários (Débitos)

Nome do CBco Ag Conta Tipo Valor (R$) Qtd. 
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Remetente/Favore
cido

P
F
/
C
N
P
J

Conta Mov.

OLIVAS 
PLANEJAMENTO, 
ASSESSORIA 

0
7
4
0
4
4
0
0
0
0
0
1
0
1

001 3470 3750 366.484,25 11

* Titular: Associação Marca para Promoção de Serviços de Saúde
Banco: Banco Bradesco
Nº Banco: 237
Ag: 3002
c/c: 1365797
Tipo: Conta Corrente

Beneficiários (Débitos)

Nome do 
Remetente/Favore
cido

C
P
F
/
C
N
P
J

Bco Ag Conta Tipo 
Conta

Valor (R$) Qtd. 
Mov.

OLIVAS 
PLANEJAMENTO, 
ASSESSORIA 

0
7
4
0
4
4
0
0
0

001 3470 3750 366.484,25 11
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0
0
1
0
1

* Titular: Associação Marca para Promoção de Serviços de Saúde
Banco: Banco Bradesco
Nº Banco: 237
Ag: 3002
c/c: 1365797
Tipo: Conta Corrente

* Titular: Associação Marca para Promoção de Serviços de Saúde
Banco: Banco Bradesco
Nº Banco: 237
Ag: 3002
c/c: 1365819
Tipo: Conta Corrente

Beneficiários (Débitos)

Nome do 
Remetente/Favore

C
P
Bco Ag Conta Tipo 

Conta
Valor (R$) Qtd. 

Mov.
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cido F
/
C
N
P
J

EDITORA GRÁFICA 
IMPERADOR

141.800,00 4

OLIVAS 
PLANEJAMENTO, 
ASSESSORIA 

0
7
4
0
4
4
0
0
0
0
0
1
0
1

001 3470 93750 589.378,00 9

* Titular: NUCLEO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL SALUTE
Banco: Banco Bradesco
Nº Banco: 237
Ag: 3002
c/c: 1365428
Tipo: Conta Corrente

Beneficiários (Débitos)

Nome do 
Remetente/Favore
cido

C
P
F
/
C
N
P
J

Bco Ag Conta Tipo 
Conta

Valor (R$) Qtd. 
Mov.

EDITORA GRÁFICA 
IMPERADOR

944.450,00 27

EDITORA GRÁFICA 
IMPERADOR LTDA

25.800,00 1

2. UNIBANCO
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* Titular: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR (MANINHO)
Ag. 6116
C/C 12771

Data Hist. Doc. Valor D
/
C

CPF/C
NPJ

Nome 
Benef/Depos

B
c
o

Ag Conta Obs.

28/11
/2011

TED 23564
0

5.000,00 C07.40
4.400
/0001
-01

OLIVAS 
PLANEJ 
ASSES E SE

0
0
1

3470 CONT
A NÃO 
INFOR
MADA

30/11
/2011

TED 51630
3

25.000,00 C07.40
4.400
/0001
-01

O P A SERV 
SC LTDA

0
0
1

3470 9375

* Titular: ARTESP PROD PROM EV ARTISTICO
Ag. 9078
C/C 182897

Data Hist. Doc. Valor D
/
C

C
P
F
/
C
N
P
J

Nome 
Benef/Depos

Bco Ag Conta Obs.

05/11
/2011

AG 
TED

45115
4

15.000,00 D VANIA 
MARIA 
VIEIRA

033 4421 10001
357

19/08
/2011

86446
4

10.000,00 D VANIA 
MARIA 
VIEIRA

033 3242 10004
246

05/10
/2011

IN 
TED

91608
6

15.000,00 D VANIA 
MARIA 
VIEIRA

033 4421 10001
357

05/10
/2011

IN 
TED

93497
3

15.000,00 D GUSTAVO DE 
CARVALHO 
MERES

033 4421 10001
405

07/11
/2011

PAGT
O 
CONT
AS 

10004
49

15.000,00 D VANIA 
MARIA 
VIEIRA

341 9078 72411
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CHQ

11/11
/2011

PAGA
MENT
O 
CHEQ
UE

10046
0

10.236,58 D GUSTAVO DE 
CARVALHO 
MERES

341 9078 20204

08/11
/2010

PAGA
MENT
O CH

10028
7

96.000,00 D VANIA 
MARIA 
VIEIRA

341 9178 18289
7

* RJ CONS DIFER SAUDE LTDA EPP 
Ag: 9078
C/C: 189462

Data Hist. Doc. Valor D
/
C

CPF/C
NPJ

Nome Benef/ 
Depos

B
c
o

Ag Conta Obs.

24/12
/2010

PAGA
MENT
O 
CHEQ
UE

10001
4

20.000,00 D TUFI MERES

18/01
/2011

PAGA
MENT
O 
CHEQ
UE

10011
2

25.000,00 D TUFI 
SOARES 
MERES

19/01
/2011

PAGA
MENT
O 
CHEQ
UE

10011
3

10.000,00 D TUP SOARES 
MERES

24/01
/2011

PAGA
MENT
O 
CHEQ
UE

10011
4

12.000,00 D TUP SOARES 
MERES

29/11
/2011

TED 32136
2

25.000,00 C07.40
4.400
/0001
-01

OLIVAS 
ASSES 
PLANEJ SERV

0
0
1

3470 CONT
A NAO 
INFOR
MADA

3. BANCO SANTANDER
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* ARTESP PRODUCAO E PROMOCOES DE EVENTOS ARTISTICOS & ESPOR
Ag: 3242
C/C: 130017726

Data Hist. D
o
c
.
 

Valor D/C CPF/C
NPJ

Nome 
benef/Depo
s

Bco Ag Conta O
b
s
.

07/04
/2011

TED 
DIFERENTE 
TITULARIDA
DE CIP

8.000,
00

D 00007
38428
6719

GUSTAVO 
DE 
CARVALHO 
MERES

001 2885 2051
50

III.8 OS REMÉDIOS QUE NÃO INGRESSARAM NO RIO GRANDE DO NORTE, 

SEGUNDO A SECRETARIA ESTADUAL DE TRIBUTAÇÃO DO RIO GRANDE DO 

NORTE (SET-RN). O SUPERFATURAMENTO DOS MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS 

PELA ASSOCIAÇÃO MARCA.

A avidez da organização criminosa chefiada por TUFI SOARES MERES em 

desviar recursos públicos é tão exacerbada que muitas vezes seus integrantes acabam 

perdendo o pudor, lançando mão de métodos grosseiros com o fim de viabilizarem seu 

intento delituoso. 

Em que  pese  a  inexistência  de  controle  das  prestações  de  contas  pela 

Secretaria  Municipal  de  Saúde,  fato  este  que  foi  previamente  ajustado  entre 

integrantes do esquema da MARCA e servidores corruptos da Prefeitura de Natal, 

chega a ser insultante à inteligência as irregularidades nelas constantes, pela forma 

como são subestimados os órgãos de controle externo da administração municipal, já 

que é forçoso reconhecer que tem havido lamentável omissão dos órgãos de controle 

interno do próprio Município, como a Procuradoria e a Controladoria. 

Nesse sentido, considerando que em um relevante número de notas fiscais 

integrantes das prestações de contas da Associação Marca para Promoção de Serviços 

consta como empresa destinatária dos respectivos bens sua filial sediada no Estado do 

Rio de Janeiro/RJ, bem como diante da inexistência de anotação de controle no campo 

da nota fiscal  reservada ao Fisco no tocante a entrada de bens no Estado do Rio 
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Grande do Norte, o Ministério Público oficiou a Secretaria Estadual de Tributação para 

que prestasse informação acerca da entrada regular dos bens descritos nos aludidos 

documentos,  cujos  números  encontram-se  elencados  na  tabela  a  seguir,  com  as 

respectivas empresas fornecedoras (sediadas fora do RN):

Emissor CNPJ Nºs das Notas 
Fiscais

1 Centro Rio 2 Informática Ltda 02.051.179/0001-
31

19869

2 System Card 460 Controle de Acesso e 
Identificação Ltda

08.740.327/0001-
01

2642,2607, 
261(?)

3 Praticlog Comércio e Serviços Logística e 
Representação Ltda

08.529.699/0001-
93

269

4 NE 205 Comércio Ltda 04.318.802/0001-
03

27552,98

5 Tamoio Dental Ltda EPP 33.031.691/0001-
40

7769, 7770, 
7773, 7774, 
7771 e 7772

6 BMP do Brasil Cartões Magnéticos Ltda 03.801.978/0001-
40

695

7 DBS-Comercial Científica Ltda 02.654.950/0001-
65

8197, 8125, 
8124 e 8238

8 Herlau – atacadista de Produtos 
Hospitalares Ltda

32.573.503/0001-
42

8054

9 Tecsin Tecnologia e Informática Ltda 03.737.641/0001-
11

1729, 1728, 
1762, 1778 e 
1797

10 Exomed Re. De Medicamentos Ltda 12.882.932/0001-
94

31122

11 Material Hospitalar Hospnews Ltda 11.278.080/0001-
68

385, 379, 350, 
370, 263, 252

12 Acesse Vip Sistemas de Identificação Ltda 11.480.841/0001-
60

2426

13 Corbova Representação e Comércio Ltda 08.933.848/0001-
85

2313

14 Medicom Rio Farma Ltda 39.499.710/0001-
43

6236, 6237, 
6253, 6254, 
6073, 6171, 
6172, 6073, 
6076

15 Logística Tech CDC Brasil Ltda 05.607.657/0001-
35

72582
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Em resposta, foi  informado que salvo as notas fiscais  nº 000.001.728 e 

000.001.729, da Tecsin Tecnologia e Informática Ltda; a nº 31122, a emitida pela 

Exomed Rep.  De Medicamentos Ltda; a de nº 000.002.313, emitida pela Corbova 

Representação e Comércio Ltda e as emitidas pela Medicom Rio Farma Ltda (remessa 

à  SMS  por  conta  e  ordem  da  Marca  do  Rio  de  Janeiro),  nenhuma  outra  das 

elencadas foi processada no sistema de entradas do fisco estadual, ou seja, se houve 

entrada dessas mercadorias no Estado do Rio Grande do Norte, a circulação se deu de 

forma irregular, pelo que conclui o Auditor Fiscal subscritor, Sr. Marcelo Henrique do 

Rozário Câmara. 

Algumas conclusões do Relatório do FISCO ESTADUAL merecem destaque, 

sobretudo  se  confrontadas  com  a  respectiva  foto  da  empresa  fornecedora  da 

Secretaria de Saúde, através da ASSOCIAÇÃO MARCA:

1)  A  análise  do  FISCO ESTADUAL da  nota  da  BMP do Brasil  Cartões 

Magnéticos Ltda apresentada na prestação de contas da MARCA é categórica : “Foi 

feita  busca  em nosso  banco  de  dados  de  notas  fiscais  eletrônicas  e  não  houve  

nenhuma emissão de Nfe, feita por esse emitente, de remessa de tais produtos para  

nenhuma  pessoa  jurídica  de  nosso  estado,  portanto,  caso  tais  produtos  tenham  

chegado ao RN, a circulação dos mesmos ocorreu de forma irregular.”

(Foto da sede da  BMP do Brasil Cartões Magnéticos Ltda na Rua Torres Homem, 

nº 1082, Parte, Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ,)

2) A análise  do FISCO ESTADUAL da nota  da  Praticlog Comércio e 
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Serviços Logística e Representação Ltda apresentada na prestação de contas da 

MARCA é categórica :  “Efetuamos busca em nosso banco de dados de notas fiscais  

eletrônicas e não identificamos nenhuma operação de remessa dos produtos destas  

notas  fiscais  para  o  RN,  portanto,  caso  tais  produtos  tenham chegado  ao  RN,  a  

circulação dos mesmos ocorreu de forma irregular.”

(Foto da sede da Praticlog Comércio e Serviços Logística e Representação 

Ltda na Rua Senador Soares, nº05, Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ) 

3) A análise do FISCO ESTADUAL da nota da System Card 460 Controle 

de Acesso e Identificação Ltda apresentada na prestação de contas da MARCA é 

categórica : “Efetuamos busca em nosso banco de dados de notas fiscais eletrônicas e  

não identificamos nenhuma operação de remessa destas notas fiscais  para o RN,  

portanto,  caso  tais  produtos  tenham  chegado  ao  RN,  a  circulação  dos  mesmos  

ocorreu de forma irregular.”
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 (Foto da sede da System Card 460 Controle de Acesso e Identificação Ltda 

na Rua  Emilia Mathias, 460, Imperador, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro/RJ)

4) A análise do FISCO ESTADUAL da nota da  DBS-Comercial Científica 

Ltda apresentada na prestação de contas da MARCA é categórica : “Efetuamos busca 

em nosso banco de dados de notas fiscais eletrônicas e não localizamos nenhuma 

nota fiscal com destino ao Rio Grande do Norte, emitida pela empresa DBS-3 

Comercial  Científica  Ltda,  levando-nos a  concluir  que  não houve  remessa 

regular, feita através de nota fiscal, para qualquer pessoa jurídica do RN.”

(Foto da sede da DBS-Comercial Científica Ltda na Rua Dias da Cruz, 453, 

fundos, Méier, Rio de Janeiro/ RJ.)

ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA, a ROSE BRAVO, em seu depoimento, 

descreve a forma como é feita a aquisição dos produtos pela ASSOCIAÇÃO MARCA, 

justificando a compra de produtos no Rio de janeiro, sob a a alegação de serem mais 

baratos:
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“QUE as unidades administradas pela MARCA (AMES e UPA) em Natal,  

enviam seus  pedidos  de  compras  para  o  escritório  da  MARCA  em 

Natal; QUE o escritório envia para a matriz no Rio de Janeiro; QUE a  

MARCA centraliza todas as suas compras, todas as cotações de preço,  

todos os pagamentos no Rio de Janeiro; QUE o funcionário responsável  

pelas  compras  no  Rio  de  janeiro  é  o  Márcio  Vianna;   QUE  o  

responsáveis  pelos  pagamentos  são  Renata  Peixoto  e  Gustavo  

Carneiro; QUE a cotação é feita no Rio de janeiro, São Paulo e Natal;  

QUE alguns produtos são mais baratos se forem adquiridos no  

Rio de janeiro, mesmo pagando dez por cento (10%) de frete  

do  preço  da  mercadoria;  Que  este  material  vem  por  

transportadora; QUE as mercadorias podem vir por via aérea ou  

terrestre; QUE é enviada a mercadoria, por via aérea, em casos 

excepcionais, quando o produto precisa chegar logo em Natal.” 

Na verdade,  estes  produtos  “adquiridos”  com tanta  eficiência  no  Rio  de 

Janeiro  não  chegaram à  Natal,  segundo  assinalou  o  Fisco  estadual,  e  mesmo  os 

adquiridos e que não chegaram estão superfaturados.

A título de exemplo, passamos a examinar o preço dos produtos fornecidos 

pela empresa DBS-Comercial Científica Ltda que nem chegaram a  ingressar no Rio 

Grande do Norte, conforme afirma o FISCO ESTADUAL.

Há indícios de que os preços dos produtos fornecidos pela DBS-Comercial 

Científica Ltda estão  superfaturados. Este foi um dos resultados  preliminares da 

perícia realizada por profissionais farmacêuticos vinculados à FUNPEC, na Secretaria 

Municipal  de  Saúde  de  Natal/RN  e  na  Associação  MARCA,  no  período  de  13  de 

fevereiro até 4 de maio de 2012, conforme documentam as respostas dos expertos:

5)  Os  preços  dos  medicamentos  e  insumos  adquiridos  no 

período é compatível com a média do mercado?

Resposta:

Algumas  Notas  Fiscais  analisadas  demonstraram  valores  acima  da 

média  de  mercado  quando  comparadas  aos  mesmos  insumos 
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adquiridos,  nas  prestações  de  contas  declaradas  para  um  mesmo 

projeto,  no  Estado  do Rio  Grande  do  Norte,  nos  mesmos períodos 

anteriores e/ou posteriores a compra do referido item:

A) Prestação de Contas Projeto “NATAL SAUDÁVEL”, mês: março, fls. 

297 e 643.

NF: 008239; data de emissão: 18/02/2011; Valor total da Nota: R$ 51.220,00
Fornecedor: DBS Comercial Científica (RJ)

Item
Data da 

emissão da 
NF

Unidad
e

Quantidad
e

Valor 
unitário 

(R$)

Valor Total 
(R$)

Esparadrapo 
impermeável 

10X4,5 c/capa
18/02/2011 1.300 rolo 6,0 7.800,00

Escova 
Ginecológica 

estéril 
18/02/2011 20000 unid 0,44 8.800,00

NF: 4566; data de emissão: 24/02/2011; Valor total da Nota: R$ 706,10
MSHS Comércio de Material Médico-Hospitalar Ltda (RN)

Esparadrapo 
PROCITEX 10X4,5 24/02/2011 10 rolo 5,30 53,00

NF: 013719; data de emissão: 06/12/2011; Valor total da Nota: R$ 2.887,45
Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. (RN)

Escova 
Ginecológica 

estéril 
06/02/2011 1000 unid 0,38 380,00

Quadro  4:  Comparativo  de  preços  entre  notas  fiscais  oriundas  de 

compras no Estado do Rio de Janeiro e no Estado do Rio Grande do 

Norte”.

A partir da análise do quadro acima se verifica que caso o quantitativo 

de  1.300  rolos  de  esparadrapo  e  das  20.000  unidades  de  escova 

ginecológica  estéril  tivessem  sido  adquiridos  no  Estado  do  RN,  a 

economia seria de R$ 910,00 e R$ 1.200,00 respectivamente. Além do 

mais dada a possibilidade de negociação de valores, economia ainda 

superior  poderia  ser  alcançada  em  consonância  com  o  volume  do 

pedido. 

Por fim, as notas apresentadas não foram identificadas nem datadas 

pelo responsável, no ato do recebimento, dificultando a visualização da 

destinação do material entre as Unidades.

B) Prestação de Contas Projeto “NATAL SAUDÁVEL”, mês: março, fls. 

327, 308 e 508.
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NF: 008236; data de emissão: 18/02/2011; Valor total da Nota: R$ 88.755,00
Fornecedor: DBS Comercial Científica (RJ)

Item
Data da 

emissão da 
NF

Unidad
e

Quantidad
e

Valor 
unitário 

(R$)

Valor Total 
(R$)

Luva de 
procedimento 

cirúrgico tamanho 
M cx c/ 100

18/02/2011 1500 caixas 20,55 30.825,00

Touca cirúrgica c/ 
elástico 18/02/2011 15000 unidades 0,18 2.700,00

Caixa coletora de 
material 

contaminado 
perfurocortante 

cap. 7 Litros

18/02/2011 1800 caixas 3,30 5.940,00

Seringa estéril 
cap. 3 mL c/ 

agulha
18/02/2011 12000 unidade 0,21 2.520,00

NF: 14227; data de emissão: 02/02/2011; Valor total da Nota: R$ 2.812,74 
Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda (RN)

Luva de 
procedimento 

tamanho M cx c/ 
100

02/02/2011 10 caixas 15,18 151, 80

NF: 013856; data de emissão: 21/12/2010; Valor total da Nota: R$ 2.888,86
Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. (RN)

Touca desc. c/ 
elast. Pct c/ 100 

BCA 
21/12/2010 10 pacotes 7,76 77,60

NF: 119830; data de emissão: 25/02/2011; Valor total da Nota: R$ 908,78
Phospodont Ltda. (RN)

Caixa coletora de 
perfurocortante 

cap. 7 Lt
25/02/2011 01 unidade 1,73 1,73

* NF: 4210; data de emissão: 17/01/2011; Valor total da Nota: R$ 181,96
MSHS Material Médico Hospitalar Ltda. (RN)

Seringa desc 3 mL 
c/ag LS 17/01/2011 200 unidade 0,20 40,00

Quadro 5: Levantamento de notas fiscais não declaradas em extrato 

bancário.para  prestação  de  contas  de  fevereiro  do  Projeto  “UPA  - 

Pajuçara”.

*  Nota  fiscal  presente  em  prestação  de  contas  Projeto  “Natal 

Saudável” – mês Fevereiro.

A partir da análise do quadro acima se verifica que caso o quantitativo 
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de 1.500 caixas de luva, 15.000 toucas e das 1.800 caixas coletoras 

tivessem sido adquiridos no Estado do RN, a economia seria de R$ 

8.055,00, R$ 1.536,00, R$ 2.826,00 e R$ 120,00, respectivamente. 

Além do mais dada à possibilidade de negociação de valores, economia 

ainda superior poderia ser alcançada em consonância com o volume do 

pedido. 

Por fim, as notas apresentadas não foram identificadas nem datadas 

pelo responsável, no ato do recebimento, dificultando a visualização da 

destinação do material entre as Unidades.

Sugestão: As  questões  abordadas  configuram  indícios  de 

irregularidade por parte da aquisição dos materiais.

O que chama a atenção nessa situação, avaliando os itens adquiridos em 

Natal e no Rio de Janeiro constantes da prestação de contas, sempre há a compra de 

produtos similares em Natal e no Rio de Janeiro. Em Natal, em menor quantidade, e 

no Rio de Janeiro, em quantidades absurdas, como a compra de vinte mil escovas 

ginecológicas  ou  dez  mil  fraldas  geriátricas,  conforme  revelam  as  notas  fiscais 

acostadas aos autos, número que, em princípio, não se coaduna com a quantidade de 

atendimentos.

Os controles de estoque são coincidentemente falhos,  conforme também 

aponta a perícia da FUNPEC, não se sabendo exatamente a quantidade de produtos 

recebidos nem onde são armazenados. Não se pode descartar a hipótese de que não 

tenha havido ingresso de vários dos produtos médicos e medicamentos supostamente 

adquiridos no Rio de Janeiro pelas unidades de saúde administradas pela MARCA. Essa 

diferença  de  medicamentos  também foi  detectada  pelo  Dr.  DANTON,  no  seguinte 

diálogo travado com RISIELY LUNKES:

01/0

8/20

11 

11:1

8:37

(10:

34)

De: DR. 

DANTON 

(84 8831-

9542)

Para: 

RISIELY

DR. DANTON participa a RISIELY que foi à farmácia e solicitou 

que se fizesse uma contagem dos medicamentos controlados; 

segundo  a  contagem,  a  quantidade  de  morfina  existente  na 

prateleira não estava de acordo com o que se apresentava no 

sistema. A diferença era de aproximadamente R$ 20 mil. DR. 

DANTON diz que conversou com “Cláudia” sobre isso e que, na 
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quinta-feira,  “Carol”  havia  faltado.  DR.  DANTON  relata  que 

“Carol” afirmou que essa diferença se dava pela urgência e pela 

demora  na  entrega,  sendo  o  acerto  feito  “no  balanço”.  No 

balanço,  essa  diferença  era  apresentada  como consumo.  DR. 

DANTON diz a RISIELY que isso é um fato muito grave e que 

quer conversar sobre isso com ela, pois entende que deve haver 

uma apuração. RISIELY diz que está preocupada porque o novo 

sistema implantado deixou “mais aberto” o controle de estoque 

de medicamentos. Segundo RISIELY, “Cláudia” e “Carolina” não 

tem autonomia nem autorização para fazer acerto de estoque. 

RISIELY  concorda  que  esse  problema  deve  ser  averiguado  e 

solucionado e convida DR. DANTON para ir  ao escritório  para 

conversarem, inclusive com a presença de “Cláudia” e “Carolina” 

posteriormente.

Esse estado de descontrole, com a orientação dada pela Superintendente 

RISIELY LUNKES, de que a diferença de estoque deva ser contada como consumo, 

favorece os desvios de recursos públicos, não estando afastada a hipótese, inclusive, 

de que as notas fiscais de medicamentos adquiridos no Rio de Janeiro pela matriz da 

MARCA, com sede em São José do Vale do Rio Preto/RJ, sejam utilizadas ora nas 

prestações de contas de Natal,  ora nas prestações de contas dos contratos que a 

MARCA mantém no próprio Rio de Janeiro.

III.9  A  OFERTA  DE  PROTEÇÃO  POLÍTICA  AO  ESQUEMA  DE  TUFI  SOARES 

MERES, POR CLÁUDIO VARELA DA FONSECA, POR INTERMÉDIO DE RISIELY 

LUNKES.

Durante  a  investigação,  percebeu-se  que  o  esquema  ilícito  altamente 

lucrativo da ASSOCIAÇÃO MARCA/ SALUTE SOCIALE, por render os frutos ilícitos dos 

sonhos  dos  aproveitadores  que  gravitam em torno  do  poder  público,  começou  a 

chamar a atenção de outras pessoas interessadas em celebrar negócios com TUFI 

SOARES MERES.

Destaque-se que o período após a saída de THIAGO TRINDADE da SMS 

coincide com um atraso no repasse dos recursos da Prefeitura para a MARCA, o que, 
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de  certa  forma,  provoca  um  momentâneo  desânimo  no  núcleo 

MARCA/SALUTE/HEALTH SOLUTION acerca da continuidade do contrato.

Nesse contexto, a pessoa identificada como CLÁUDIO VARELA DA FONSECA 

liga  para  RISIELY  LUNKES,  propondo  novos  negócios  ao  grupo  de  TUFI  SOARES 

MERES, nos termos descritos a seguir:

61593
62

03/0
7/20
11 

15:28:
32

(28:04
)

RISIELY e 
CLÁUDIO
(84 8734-

3355)

CLÁUDIO diz a RISIELY que lhe parece que “Tufi” havia 
desistido  das  coisas  “daqui”  (aparentemente 
Parnamirim). Segundo CLÁUDIO, “Otto” enviou um e-
mail dizendo que eles estavam “encerrando as coisas” 
com ele  (Cláudio)  e  que não iriam mais  investir.  Em 
seguida, ligou para “Rose”, tendo esta dito: “É; ele não 
vai  mais  investir  em  Parnamirim...  a  coisa  tá  muito 
complicada”.  CLÁUDIO  diz  a  RISIELY  que  ela  e  seu 
marido (Jonei) têm uma grande estrutura e que eles 
conheciam  “as  coisas”.  CLÁUDIO  diz  que  eles 
(Cláudio,  Risiely  e  Jonei)  poderiam pegar  “esse 
negócio  de  Parnamirim”.  RISIELY  diz  que  “o 
negócio  é  complicado  porque  tem  que  ter  a 
entidade”.  CLÁUDIO  pergunta  se  eles  não 
conhecem  uma  outra  entidade,  tendo  RISIELY 
respondido  que  sim,  que  conhecem  várias  em 
todo o Brasil, e que, inclusive, “Jonei” tem amigos 
que  são  donos  de entidades  até  maiores  que  a 
MARCA,  mas  eles  têm  “medo”  de  convidar  para 
participar aqui num momento em que estão “ferrando 
as  OS’s”.  RISIELY  diz  que teriam que encontrar  uma 
outra maneira de “trabalhar” aqui.  CLÁUDIO diz que 
acha que “essas coisas todas aconteceram porque 
o  Tufi...  ele  negociou  isso  tudo  no  abate;  ele 
negociou com o secretário e talvez com a “mulher 
da  prefeita”...  ele  falou  com  pessoas  que  não 
conseguiram  blindar  e  nem  sabiam  como  se 
blindar com relação a esse mercado”. Ele diz que 
a falha se deu pela ausência de alguém com forte 
influência  e  credibilidade  para  resolver  os 
problemas que surgissem no modelo e cita, como 
exemplo  de  pessoa  com  esses  atributos,  o 
deputado Henrique Alves. Percebe-se que CLÁUDIO 
conversa  diretamente  com “Tufi”  sobre  esse  assunto. 
CLÁUDIO relata que “Rose” havia lhe dito o seguinte: “o 
RN está assim; pode ser que lá no futuro, mas agora ta 
impossível.  Até  o  Governo  está  devagar  demais; 
Domício tá muito devagar”. Em seguida, CLÁUDIO diz 
que  em  Parnamirim  está  “tudo  pronto”,  “é  só 
apresentar”;  e  que  tem,  também,  São  Gonçalo. 
CLÁUDIO relata que visitou, na companhia de “Isabel”, 
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nas policlínicas, UPA e hospitais de Parnamirim. “Isabel” 
ficou  de  relatar  o  que  foi  visto  nessa  visita  e 
encaminhar  o  relatório  a  CLÁUDIO.  “Rose”  cobrou  a 
conclusão desse relatório para que fosse entregue a ele 
e “Tufi” questionou o porquê de CLÁUDIO não ter lhe 
enviado. CLÁUDIO diz a RISIELY que se ela trouxer 
uma “empresa grande” ela pode ficar “de fora” e 
depois voltar. Continua dizendo que se ela lhe passar 
isso,  ele  leva  o  modelo  para  a  PB,  nos  moldes 
como  foi  montado  no  RN  por  “Tufi”,  e  depois 
retorna ao RN. RISIELY diz que aguardará o retorno 
de “Jonei”, já que este está no sul do país “olhando um 
monte de negócio por lá”. Ela diz que uma amigo de 
”Jonei”,  dono  de  um  instituição  em  Santa 
Catarina, o convidou para negociar; esta instituição 
tem  um  grande  aporte  nacional  na  área  de  saúde. 
RISIELY,  então,  questiona  que  poderiam  negociar 
alguma coisa no RN (Jonei, Risiely, Cláudio e o amigo 
de  Jonei).  CLÁUDIO  diz  que  já  falou  com  “o 
deputado”, o qual lhe indicará uma pessoa na PB, 
mas precisa saber qual empresa lhe daria suporte. 
Segundo  ele,  após  questionado  por  RISIELY,  seu 
“suporte  político”  é  “Henrique  Alves”.  RISIELY  diz  a 
CLÁUDIO que ela,  “Jonei” e CLÁUDIO sabem “andar”, 
mas que precisam da base. CLÁUDIO e RISIELY dão 
a entender que precisam de um posicionamento 
de “Tufi”, pois se este perder o interesse no RN e 
na PB buscarão outra entidade para implantar o 
modelo. CLÁUDIO quer saber quando “Jonei” chegará 
para encontrá-los na MARCA e que insistirá com “Tufi” e 
“Rose”.

CLÁUDIO  VARELA  aparece  como  uma  pessoa  que  está  interessada  na 

expansão do sistema de OS no Rio  Grande do Norte e  na Paraíba.  Ele  oferece a 

RISIELY suporte aos negócios que pretende desenvolver. Das interceptações, extrai-se 

que sua atuação se dá concertadamente com TUFI MERES e ROSE BRAVO. 

Deve-se destacar que meses depois, CLAUDIO VARELA entra novamente em 

contato com RISIELY LUNKES, propondo que ela indicasse uma entidade para dar 

apoio a um empreendimento  que ele  queria iniciar  em Parnamirim,  vez que TUFI 

MERES não teria demonstrado interesse na oferta, pois este estaria satisfeito com o 

tamanho do seu negócio. Senão vejamos:

649
523
8

14
/1
0/

12:0
2:55
(08:

CLAÚDIO 
VARELA 
((61) 

CLAUDIO: ” Risiely, bom dia! é o Cláudio tudo bem? 
RISIELY: Oi Cláudio,Tudo bom! tá morando em Brasília 
já? CLAÚDIO: Tô morando em Brasília e  por sinal eu 
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11 02) 3248573
2) 
X

 RISIELY

estive ontem  no Rio de Janeiro numa reunião na 
PETROBRAS  e  passei  lá  estive  com  o  TUFI, 
conheci o escritório dele, mais é que o pessoal de 
Parnamirim  estão me cobrando querendo aqui, 
agora  que  acalmou  lá  em  Parnamirim  ta  tudo 
tranqüilo  eles  querem  uma  proposta,  mais  ele 
disse  que  não  interessa,  porque  ele  ta  do 
tamanho ideal e se crescer ele não vai dá conta! 
Uma série de coisas, ai ele disse que não vai crescer 
porque ta no limite deles e ele tá até feliz diz que ai 
com aquela  mudança  lá  ele  já  se  adequou  ao  novo 
contrato, as novas leis e não vai ter mudança nenhuma 
não.  Bom  mais  deixa  eu  te  falar  a  situação  é  o 
seguinte:  Aqui  como eu  tenho  muito  acesso  e  estou 
com  o  presidente...  E  um  cara  me  procurou  da 
Fundação Getúlio Vargas, e o Presidente de Prefeitos do 
Brasil é para uma série de projetos e um deles seria de 
SAÚDE, eu to indo, agente vai fazer um projeto que ele 
quer fazer umas mudanças com relação a Gestão na 
Saúde e vou apresentar ao GARIBALDI, tem o PREVIC 
que é um sistema que é para ser usado também na 
Previdência que a Getúlio Vargas tem, e a outra coisa é 
com relação a saúde também que a Getúlio Vargas tem 
um  projeto,  ele  vai  colocar  no  link  o  Presidente  de 
Prefeitos  do  Brasil  porque  as  PREFEITURAS  acessam 
muito mais fácil no link via associação de Prefeitos e o 
Ministério,  uma coisa  é  que  a  gente  vai  sentar  com 
Garibaldi  semana  que  vem  pra  ver,  o  fato  é  o 
seguinte: to te ligando por outra coisa, como seu 
marido  tem  muito  bons  contatos  eu  tava 
querendo ver  o  seguinte:  se  ele  não tinha uma 
Grande  Empresa  idônea  que  a  gente  pudesse 
fazer  uma   proposta  lá  para  PARNAMIRIM,que 
eles vão buscar alguém e já que o TUFI não quer, 
ele já disse que não tem interesse, poxa! Eu estou 
com  uma  Associação  de  Prefeitos  e  eles  estão 
cheios de demanda e começaria logo aí por Natal, 
puxa se ele me indicasse alguém? Depois lá na 
frente  se  vocês  forem  mesmo  saírem  da 
empresa”.
RISIELY:  “Eu  já  estou  cumprindo  aviso,  faltam 
15(quinze) dias pra eu ir embora”.
CLAUDIO:  “Então  porque  vocês  não  fazem isso  com 
uma  Empresa  de  repente  lá  no  PARANÁ,  SANTA 
CATARINA, ou de alguma Empresa assim”.
RISIELY: No momento agente não tem interesse sabe 
Cláudio! Eu até posso ver com ele falo com ele e vejo 
se ele tem alguém para fornecer e você toma frente 
disso!  Mais  nós  não  temos  interesse  nenhum  de 
permanecer  com  contrato  aqui.Já  vendi  meu 
apartamento,  já to cumprindo meu aviso aqui com a 
MARCA e já está  com tudo organizado para retornar 
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para SANTA CATARINA.
CLAUDIO: Quem vai ficar no seu lugar? 
RISIELY:  Não  sei!  A  ROSE  esta  escolhendo,  ela  ta 
olhando ainda não definiu não! Mais mesmo chegando o 
dia ela trás alguém provisório do pessoal do Rio, mais 
eu falo com ele.
CLAUDIO:  Eu  tive  olhando  aqui  na  Internet:  SANTA 
CASA  DE  SÃO  PAULO,  CONGREGAÇÃO  DE  SANTA 
CATARINA.
RISIELY:  Cita  algumas  Empresas  maiores  que  ela 
conhece e faz esse serviço, e tem interesse, e já estão 
no BRASIL e já esta aqui em São Gonçalo do Amarante 
–RN já estabelecida é a SÃO CAMILO e a PRO SAÚDE 
em São Paulo (Administradora de Saúde Grande).
CLAUDIO: Ela é grande!Você tem algum telefone para 
contato? 
RISIELY: É enorme, ela tinha projeto no Brasil inteiro e 
fora do País.
CLAUDIO: Qual o telefone dele? 
RISIELY:Eu  mesma  não!  Quem  pode  ser  que  tenha 
alguém para indicar seja o Jonei. 
RISIELY: É (84)  8809-5974. 
CLAUDIO:  Olha, vocês lembrem que são dá área, 
eu to aqui em Brasília qualquer coisas que vocês 
forem fazer por lá e precisarem na área da Saúde. 
Olha vocês sabem meus contatos aqui é com os 
Políticos, aqui é diferente... 
RISIELY: Ei! Ta gostando de morar aí! Você foi pra ficar 
por um período.
CLAUDIO:  Excelente!  Eu  adoro  isso  aqui.  Aqui  é 
diferente. Vou ficar direto, mais depois que fizer 
meu pé de meia... eu quero ficar indo e vindo. Mais eu 
quero ficar aqui. Aqui não tem engarrafamento é tudo 
organizado! Eu troco a praia pelo verde.
CLAUDIO: E aí IGAPÓ vai sair?
RISIELY: Eles querem que saia. A ultima conversa...A 
prefeitura quer lançar mais não tem data não!Vai sair 
mais não sei quando.
CLAUDIO: Mais esta tudo tranqüilo  com vocês aí.  A 
gestão em sim ficou tudo tranqüilo agora. Você acha 
que  essa  palavra  essa  confiança  que  ele  tem  é 
porcentado em realidade, esta tudo resolvido já.
 RISIELY: Esta  tudo resolvido eu não estou sabendo! 
Eu sei que esta caminhando para  resolução.
CLAUDIO: Ele disse como se acha que já se adequou a 
situação. 
RISIELY: Assim, a nova Lei sim.
CLAUDIO:  Em  função   disso  as  coisas  voltam  a 
normalidade ele acha.
RISIELY:É  que  bom.Na  verdade!Como  eu  já  estou 
cumprindo aviso, eu to trabalhando fazendo meu papel 
de seguir em frente para as coisa irem tudo certinho 
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para as unidades,ninguém esta me pedindo pra ir  atrás 
de nada não entendeu.(risos).
CLAUDIO: Vou dá uma palavrinha com ele ligar pra ele 
me dá uma orientação.  O pessoal  aqui  da Fundação 
ROGÉRIO  SUGGAY  não  sei  se  você  já  ouviu  falar, 
inclusive  ele  trabalhou  com o  Temporão,  foi  um dos 
Técnicos da Saúde.
RISIELY: Não conheço não. Liga pra ele.
CLAUDIO: Vou ligar, um abraço.

Praticamente  uma  semana  depois,  CLÁUDIO  VARELA  volta  a  ligar  para 

RISIELY  LUNKES,  dando  continuidade  às  conversas  anteriores,  afirmando  que  já 

estaria entrando em contato com a PRÓ-SAÚDE - Entidade beneficente de assistência 

Social e Hospitalar, a Prefeitura de Parnamirim e o Secretário de Saúde do Estado, 

Domício  Arruda.  O  teor  da  conversa  mostra  como  são  feitos  os  acertos  para  a 

contratação de uma organização social:
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CLAUDIO 
VARELA

(61) 
3248-
5702

 X
 RISIELY

CLAUDIO  VARELA,  diz  que  esta  conseguindo 
uma coisa gigante tô colocando a PRO-SAÚDE e 
colocando  vocês  e  outra  empresa  também 
chamada SENEGE(?) to com um projeto aqui é 
muito  ESTADO  muita  coisa  mesmo,  to 
chamando  o  pessoal  da  PRO-SAÚDE  aqui  em 
Brasília, já estive com reunião aí com Secretario 
do  Governo,  ele  já  esteve  aqui  comigo  nós 
conversamos,  e  Parnamirim  esta  vindo  aqui, 
eles estão retornando dia 26 (possivelmente de 
Novembro) Pausa!  o  telefone  toca  era  DOMICIO 
(Natal) É o seguinte é pra lembrar a você que faça 
uma  relação  de  todas  as  demandas  faça  uma 
listagem de uma 10(dez) demanda de tudo que você 
precisa... é dia 26 certo...
CLAUDIO: Retorna a  falar  com a RISIELY e insiste 
que realmente ele precisa falar com a ROSE. Também 
pergunta se vai sair a Unidade de IGAPÓ. 
RISIELY:  Diz  que  vai...  Mais  vai  haver  algumas 
mudanças na parte pratica, pois vai ter a participação 
do  Poder  Público.  Não  sei  esse  ano  porque  eles 
querem que saia, mais ninguém soltou grana ainda. 
CLAUDIO: Mais eu consigo isso e pergunta quem é o 
secretário de Saúde agora.
RISIELY:  Responde  que  é  PERPETUA,  mais  que  a 
mesma  está  viajando  para  a  Europa  e  repassa  o 
telefone  dela  TELEFONE  DE  PERPETUA  (84)  8829-
1928.
CLAUDIO: Também fala que é muito amigo de PAULO 
WAGNER, mais liga pra ele e o mesmo não atende. 
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Pedi  o  telefone  da  Prefeita.  E  RISIELY  repassa  o 
telefone da Assessora dela fone: (84) 8818-1042 o 
nome  é  SIMONE  (assessora  ou  secretaria  da 
Prefeita).
RISIELY: Diz que passou o número errado a assessora 
é  do  Vice-Prefeito  e  CLAUDIO  pergunta  se  é 
PAULINHO FREIRE,  e  que  pode  ser  melhor,  pois  é 
amigo dele.
RISIELY: Confirma que pode ser melhor mesmo falar 
com ele.
CLAUDIO: Repassa seu telefone de Brasília (61) 
7818-7778

Não  se  sabe  ainda  se  os  negócios  que  estavam  sendo  montados  por 

CLÁUDIO VARELA DA FONSECA deram certo, mas o fato é que a quebra do sigilo 

bancário do NÚCLEO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL SALUTE SOCIALE, na conta corrente 

do  Banco  Bradesco,  agência  3002,  cc  nº  1365428, identificou  pelo  menos  uma 

transferência bancária,  no valor de R$ 6.300,00, para CLÁUDIO VARELA, em data 

anterior a esses contatos, o que prova que ele possuía algum relacionamento com as 

empresas do grupo de TUFI SOARES MERES. Confiram-se os dados da operação:

12/05/2011  TED-TRANSF  ELET  DISPON  720197  6.300,00  D 

00013875019415 CLAUDIO VARELA DA FONSECA 001 1588 1330446

Posteriormente, como se sabe, a ASSOCIAÇÃO MARCA foi contratada pelo 

Governo do Estado para gerenciar o Hospital da Mulher em Mossoró, de certa forma 

concretizando a ampliação dos seus negócios no Rio Grande do Norte, exatamente 

como vaticinava CLÁUDIO VARELA DA FONSECA em conversa com RISIELY LUNKES.

III.10 A ATUAÇÃO DE ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA EM FAVOR DA 

ASSOCIAÇÃO  MARCA.  A  CONTRATAÇÃO  DA  ESCRITA  COMUNICAÇÃO,  DA 

ESPOSA DE ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA PELA ASSOCIAÇÃO MARCA. 

O  PAGAMENTO  DE  VANTAGEM  INDEVIDA  PELO  GRUPO  DA  ASSOCIAÇÃO 

MARCA  AO  PROCURADOR  DO  MUNICÍPIO  DE  NATAL,  ALEXANDRE  MAGNO 

ALVES DE SOUZA. O PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PELO GRUPO DA 

ASSOCIAÇÃO MARCA AO SECRETARIA THIAGO TRINDADE.

Vale destacar, como já abordado em outros itens (2.IV, 3.II, 3.III, 3.V e 

4.III), que ALEXANDRE MAGNO, procurador do Município do Natal, atuou junto à SMS 

180



em completo desvio de suas funções para viabilizar a contratação das organizações 

sociais.

Desde a viagem ao Rio de Janeiro, em agosto de 2010, quando do primeiro 

encontro presencial  entre ALEXANDRE MAGNO e o Núcleo MARCA/SALUTE/HEALTH 

SOLUTIONS, é ostensiva a atuação de ALEXANDRE MAGNO em favor da ASSOCIAÇÃO 

MARCA.  Não se harmoniza  em hipótese alguma com a prática  profissional  de um 

Procurador de carreira.

Como já referido no item anterior, com a saída de THIAGO TRINDADE da 

SMS,  ALEXANDRE  MAGNO  migra  para  o  Estado  a  fim  de  implementar  um  novo 

projeto, fazendo uso de seu "know-how" no que pertine à gestão da saúde pública por 

entidades do terceiro setor.

Da mesma forma que se deu na SMS, ALEXANDRE MAGNO se transfere de 

fato para a SESAP, com frequência diária, participando de reuniões  e dando conta do 

serviço da Secretaria.

Formalmente, ALEXANDRE MAGNO teve sua cessão para o Estado publicada 

apenas no dia 17/09/2011, como se verifica abaixo: 

DOM nº 2119, 17/09/2011 (sábado), p. 2:

PORTARIA Nº. 1917/2011-A.P., de   16 de setembro de 2011  .  

A  PREFEITA DO MUNICÍPIO DE  NATAL,  no  uso  de  suas  atribuições 

legais, tendo em vista o que consta no Artigo 55, Inciso XII, da Lei 

Orgânica do Município de Natal, e processo nº. 000000.018140/2011-

15, RESOLVE: 

Art. 1º - Ceder, pelo prazo de 01 (um) ano, à Secretaria de Estado da 

Saúde Pública - SESAP/RN, o servidor ALEXANDRE MAGNO ALVES DE 

SOUZA,  matrícula  nº  14.049-0,  ocupante  do  cargo  de  Procurador 

Municipal,  lotado  na  Procuradoria  Geral  do  Município  -  PGM,  nos 

termos do Convênio celebrado entre o Executivo Municipal e o Governo 

do Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Micarla de Sousa
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PREFEITA

Francisco Vagner Gutemberg de Araújo

SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DE  GESTÃO  DE  PESSOAS,  LOGÍSTICA  E 

MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL

Todavia,  as  transcrições  das  ligações  interceptadas  abaixo  destacadas 

demonstram  que  ALEXANDRE  MAGNO  já  atuava  no  âmbito  da  SESAP, 

concertadamente  com  os  interesses  da  MARCA,  desde  maio  de  2011,  em  nítida 

usurpação de função pública nos projetos de seu interesse:
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ALEXANDRE 
E 

AMARALINO

AMARALINO  PERGUNTA  COMO  ESTÃO  AS 
COISAS. ALEXANDRE RESPONDE QUE ESTÁ 
TUDO BEM E QUE ESTÁ SAINDO AGORA DA 
GLORIOSA  SECRETARIA  DE  SAÚDE  DO 
ESTADO DO RN. AMARALINO RI E DIZ QUE 
ELE ESTÁ SAINDO PARA A GLÓRIA DO JORNAL. 
ALEXANDRE PERGUNTA COMO SERÁ O DIA DE 
AMARALINO AMANHÃ. AMARALINO RESPONDE 
QUE SERÁ TRANQUILO. ALEXANDRE DIZ QUE 
PRECISA  DAR  UM  PULO  PARA  CONVERSAR 
COM  ARTURO  SOBRE  UMAS  COISAS  QUE 
FICARAM  PENDENTES  E  DEPOIS  QUERIA 
CONVERSAR COM AMARALINO TAMBÉM PARA 
PASSAR ALGUMAS INFORMAÇÕES. AMARALINO 
AVISA QUE ARTURO SÓ CHEGA NO FINAL DA 
MANHÃ.  ARTURO  ESTÁ  VIAJANDO  E 
AMARALINO FALOU COM ELE HOJE A TARDE. 
ENTÃO  ALEXANDRE  AVISA  QUE  SÓ  VAI 
CONVERSAR COM ARTURO NO FINALZINHO DA 
TARDE.  PORQUE  NO  COMEÇO  DA  TARDE 
ELE  JÁ  TEM  UMA  REUNIÃO  NA  SESAP. 
AMARALINO  AVISA  QUE  JÁ  ESTÁ  COM  UM 
PROJETO  EM  MENTE  PARA  QUE  ELES  DOIS 
CONVERSEM.  ALEXANDRE  DIZ  QUE  ELES 
CONVERSAM SOBRE ISSO TAMBÉM.
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ALEXANDRE 
E THIAGO

THIAGO LIGA PARA ALEXANDRE PARA SABER 
COMO ESTÃO AS COISAS POR LÁ. ALEXANDRE 
DIZ QUE ESTÁ TUDO CAMINHANDO. DIZ QUE 
ESTÁ SE ENTROSANDO NO ESTADO E QUE 
POUCA  COISA  ESTÁ  ACONTECENDO  NA 
PREFEITURA QUE ELE SAIBA. DIZ QUE TEVE 
UMA  AUDIÊNCIA  PÚBLICA,  MAS  NÃO  SABE 
DIZER  QUE  FIM  LEVOU.  THIAGO  PERGUNTA 
SOBRE O QUE FOI E ALEXANDRE DIZ QUE FOI 
SOBRE  ABASTECIMENTO.  THIAGO  DIZ  QUE 
ENTÃO  FALARAM  MAL  DELES  DOIS. 
ALEXANDRE DIZ QUE FALAR MAL TALVEZ NÃO, 
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MAS  DEVEM  TER  BOTADO  A  CULPA  NELES 
DOIS  PELOS  PROBLEMAS,  MAS  ISSO  É 
NORMAL.  BOBAGEM.  THIAGO  PERGUNTA  SE 
AINDA ESTÃO FALANDO DELE. ALEXANDRE DIZ 
QUE NÃO. DIZ QUE AMANHÃ DEVEM FALAR UM 
POUCO  PORQUE  TEM  O  DEPOIMENTO  DE 
AUNIR. DEVEM TENTAR REQUENTAR MAIS UM 
POUCO  AQUELA  SITUAÇÃO  TODA.  THIAGO 
PERGUNTA SE CHEGOU A SAIR NA IMPRENSA 
SOBRE  A  AUDIÊNCIA.  ALEXANDRE  DIZ  QUE 
SAIU NA SEMANA PASSADA, NA QUARTA-FEIRA 
QUANDO ESTAVA MARCADA A DELA. THIAGO 
DIZ QUE JULIANA O AVISOU QUE UM OFICIAL 
DE  JUSTIÇA  FOI  NA  CASA  DELE  HOJE,  MAS 
NÃO  QUISERAM  RECEBER  O  MANDADO. 
THIAGO  PERGUNTA  SE  ALEXANDRE  SABE  O 
QUE  É.  ALEXANDRE  DIZ  QUE  NÃO  FAZ  A 
MENOR IDEIA. THIAGO ACHA ALEXANDRE UM 
POUCO  DESANIMADO,  MAS  ALEXANDRE  DIZ 
QUE  É  PORQUE  ELE  JÁ  ESTAVA  DEITADO. 
ALEXANDRE  DIZ  QUE  TEM  COISA  QUE  É 
MELHOR  CONVERSAR  COM  THIAGO 
PESSOALMENTE. MAS ALEXANDRE DIZ QUE 
NÃO  ESTÁ  ACONTECENDO  ABSOLUTAMENTE 
NADA QUE PREOCUPE ELES DOIS. SÓ ESSAS 
AVALIAÇÕES  SOBRE  A  NOVA  GESTÃO  E  O 
PESSOAL  DA  MARCA  QUE  ESTEVE  AI. 
ALEXANDRE DIZ QUE TALVEZ VÁ AO RJ (LOCAL 
ONDE THIAGO ESTÁ) NA QUINTA E QUE ELES 
PODEM SE ENCONTRAR POR LÁ.  ALEXANDRE 
DIZ QUE É PORQUE ANA CARINA VAI  FAZER 
UMA CIRURGIA BOBA, MAS ELE SÓ VAI VIAJAR 
SE  ELA  ESTIVER  RECUPERADA.  THIAGO 
PERGUNTA  SE  O  CLIMA  ESTÁ  TRANQUILO. 
ALEXANDRE  DIZ  QUE  TÁ  TUDO  ÓTIMO. 
THIAGO PERGUNTA SE ELE SABE DA PREFEITA. 
ALEXANDRE DIZ QUE SE DISTANCIOU UM 
POUCO DA PREFEITURA. THIAGO PERGUNTA 
SE  ALEXANDRE  FALOU  COM  JEAN  VALÉRIO. 
ALEXANDRE DIZ QUE ELE PROCUROU ANA 
CARINA  SÓ  PRA  AVISÁ-LA  QUE  QUER 
MANTER O CONTRATO DELA. THIAGO DIZ 
QUE É PARA ALEXANDRE FALAR DO JEITO QUE 
ELES  COMBINARAM,  PORQUE  FICA 
PARECENDO QUE THIAGO ABANDONOU TUDO. 
ALEXANDRE  DIZ  QUE  JÁ  FALOU.  THIAGO 
RECLAMA QUE NINGUÉM LIGA PARA ELE. ELE 
NÃO SABE SE ELA FICOU COM RAIVA OU NÃO 
FICOU.ALEXANDRE  DIZ  QUE  CHEGOU  A 
CONVERSAR COM BRUNO SOBRE ISSO. BRUNO 
O  AVISOU  QUE  CONVERSARIA  COM  THIAGO 
DEPOIS  QUE  ELE  VOLTASSE  DE  VIAGEM. 
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ALEXANDRE DIZ QUE VAI VER SE ENCONTRA 
COM  BRUNO  AMANHÃ  PELA  MANHÃ. 
ALEXANDRE  DIZ  QUE  AS  COISAS  VÃO 
ACONTECER  DO  JEITO  QUE  ELES  QUERIAM. 
THIAGO PERGUNTA SE VAI DAR CERTO NO 
ESTADO.  ALEXANDRE  DIZ  QUE  ELES 
ESTÃO  MEIO  SEM  DINHEIRO,  MAS  QUE 
ESTÃO  COM  MUITA  VONTADE. THIAGO 
PERGUNTA  SOBRE  A  SITUAÇÃO  FUNCIONAL 
DELE.  ALEXANDRE  DIZ  QUE  JÁ  FALOU  COM 
CAIO  E  PASSOU  A  MATRÍCULA  DE  THIAGO 
PARA ELE. THIAGO DIZ QUE A MAIOR PARTE 
DO SALÁRIO DELE É DE GRATIFICAÇÃO. E QUE 
APÓS  UMA  CESSÃO  ELE  PERDE  A 
GRATIFICAÇÃO.  ELE DIZ QUE 70% A 80% É 
COMPOSTO  DE  GRATIFICAÇÃO  E  ELE  PODE 
PERDER.  ELE  QUER  MANTER  ESTA 
GRATIFICAÇÃO,  MAS  NÃO  SABE  QUAL  É  O 
CRITÉRIO  E  DIZ  QUE  ANTES  ELE  JÁ 
CONSEGUIU  MANTER.  ALEXANDRE  DIZ  QUE 
ENTENDE  MUITO  POUCO  DISSO,  MAS  ELES 
DÃO  UM  JEITO.  THIAGO  DIZ  QUE  ESTÁ 
TOTALMENTE  DESGUARNECIDO.  E  QUE  EM 
PLENA SEGUNDA-FEIRA O TELEFONE DELE SÓ 
TOCOU UMA VEZ E FOI JULIANA. ALEXANDRE 
DIZ  QUE  TAMBÉM  ESTÁ  SENTINDO  ISSO. 
THIAGO DIZ QUE A ÚNICA PESSOA QUE LIGOU 
PARA  ELE  NA  SEMANA  PASSADA  FOI  EDNA. 
ELE  ATÉ  PREFERE  ESTE  DISTANCIAMENTO  E 
ESQUECIMENTO  POR  PARTE  DAS  PESSOAS, 
MAS  POR  OUTRO  LADO  NINGUÉM  SE 
PREOCUPA  COM  A  SITUAÇÃO  DELE,  SE 
VOLTOU PARA O ESTADO. THIAGO PERGUNTA 
SE É ASSIM MESMO. ALEXANDRE DIZ QUE O 
PESSOAL  DESSA  NOVA  ADMINISTRAÇÃO  É 
FRIO MESMO. THIAGO DIZ QUE RECAI TUDO 
SOBRE  ALEXANDRE,  PORQUE  É  A  ÚNICA 
PESSOA  QUE  ELE  TEM  CONTATO  E  QUE 
CONFIA. ELE DIZ QUE NÃO QUER SER IGUAL A 
JOÃO  QUE  SAIU  E  FICOU  POSANDO  DE 
COITADO, CHORANDO PRA TODO MUNDO. ELE 
NÃO  QUER  POSAR  DE  COITADO.  ELE  QUER 
UMA  ORIENTAÇÃO.  ALEXANDRE  DIZ  QUE 
FICAR SEM FAZER NADA DÁ UMA PREGUIÇA E 
QUE  FOI  MUITO  BOM ELE  TER  IDO PARA  O 
ESTADO PORQUE O SECRETÁRIO JÁ  PASSOU 
PARA ELE UM BOCADO DE MISSÃO E JÁ VAI 
CHEGAR AMANHÃ UMA CONSULTORIA NÃO SEI 
DE ONDE. THIAGO DIZ QUE NÃO TEM DÚVIDA 
QUE  ALEXANDRE  VAI  COMEÇAR  A  GIRAR 
RAPIDINHO  NO  ESTADO  E  QUE  DAQUI  A 
POUCO ALEXANDRE VAI  ESTAR PASSANDO A 
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DIRETRIZ ATÉ PARA O SECRETÁRIO. THIAGO 
DIZ QUE GOSTARIA QUE LIGASSEM PARA ELE 
DIZENDO  QUE  ESTÃO  A  DISPOSIÇÃO  DELE 
PARA QUALQUER COISA.  ALEXANDRE DIZ QUE 
QUANDO  THIAGO  VOLTAR  ELE  RESOLVA  OS 
PROCESSOS DELE.THIAGO DIZ QUE TEM UM 
MONTE DE PROCESSO PRA RESOLVER E QUE 
ELES FORAM O LEGADO DELE DA SECRETARIA 
DE  SAÚDE.  ELE  DIZ  QUE  NÃO  TEM  UMA 
ADMINISTRAÇÃO  PRA  DIZER  QUE  SE  ELE 
PRECISAR  DE  ALGUMA  COISA  PROCURE 
BRUNO MACEDO. ALEXANDRE DIZ QUE FICOU 
SABENDO QUE O POVO LÁ QUER É ESQUECER 
DELES  DOIS.  NÃO  COM  RAIVA,  MAS  COM 
AVIDEZ.  ALEXANDRE  DIZ  QUE  ELES  ESTÃO 
QUERENDO  VER  COISAS  ONDE  NÃO  EXISTE 
NADA.

Ocorre que mesmo tendo se distanciado da Prefeitura e se instalado no 

âmbito  da SESAP,  em agosto de 2011,  ALEXANDRE MAGNO ainda retorna para a 

Procuradoria do Município a fim de produzir a nova lei municipal das OS's, que serviria 

para regularizar a situação da OS no Município de Natal, após o TJRN ter declarado a 

inconstitucionalidade da antiga lei municipal que regulava a contratação das OS´s. 

Veja-se pela ligação transcrita a seguir:
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ALEXANDRE 
e ANNA 

KARINNA

ALEXANDRE  diz  que  ainda  não  saiu  da 
Procuradoria porque  está terminando de 
elaborar a Lei das OS’s.

Tal  atuação  de  ALEXANDRE  MAGNO  indica  que,  em  que  pese  estar 

preparando terreno para a contratação de OS no âmbito estadual, não descurou dos 

interesses da MARCA no âmbito municipal.

 

E isso não se deu de maneira isolada no seio da Procuradoria do Município, 

mas em sintonia com o Procurador Geral do Município, BRUNO MACEDO DANTAS. É o 

que se infere do conteúdo da seguinte ligação interceptada da linha telefônica de 

FRANCISCO DE ASSIS ROCHA VIANA:

6355907 Conversam sobre os contratos das AMEs e 
UPAs  e  Assis  fala  que  Dr.  Bruno  está 
tentando  fazer  uma  modificação  na 

28/08/2011 

16:03:16 duração = 00:02:50
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Lei e fazer uma gestão compartilhada 
entre  o  Privado  e  o  Público  e  fazer 
uma  renovação  no  contrato. Carlindo 
fala  que  está  almoçando  com  dois 
médicos, um com nome de André e outro 
com nome de Holi, do Partido Verde e que 
eles têm índices grandes de aceitação lá 
(nas AMEs e UPAs) 

Carlindo 84-8827-9931 x Assis

 

Tal situação demonstra a atuação articulada entre ALEXANDRE MAGNO e 

BRUNO MACEDO no intuito de favorecer a manutenção do contrato da ASSOCIAÇÃO 

MARCA, confeccionando uma Lei  que permitisse a continuação do negócio jurídico 

existente entre a entidade e o Município. 

Toda  essa  movimentação  funcional  inapropriada  de  ALEXANDRE  MAGNO 

ALVES DE SOUZA (Procuradoria - SMS - Procuradoria - SESAP - Procuradoria), não 

seriam possíveis de ocorrer, nem muito menos continuar, após detectados, se não 

houvesse o beneplácito do Procurador-Geral do Município BRUNO MACEDO DANTAS.

De  toda  forma,  os  diálogos  entre  os  dois,  contantes  nas  ligações 

interceptadas, evidenciam que o então Procurador Geral do Município conhecia com 

profundidade os detalhes do processo administrativo que culminou na contratação da 

MARCA para a gestão da UPA e dos AME'S:
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BRUNO 
E 

ALEXAN
DRE

BRUNO AVISA A ALEXANDRE QUE O TRIBUNAL JULGOU 
INCONSTITUCIONAL A LEI TODA. ALEXANDRE DIZ QUE 
NÃO TEM PROBLEMA NÃO.  ELES VÃO RECORRER E 
ESPERAR O JULGAMENTO DA FEDERAL. BRUNO DIZ 
QUE  PRECISA  CONSEGUIR  EFEITO  SUSPENSIVO 
PRIMEIRO.  ALEXANDRE  DIZ  QUE  A  LEI  JÁ  ESTAVA 
RUIM POR CAUSA DA LIMINAR DO JUIZ DA PRIMEIRA 
INSTÂNCIA.  ALEXANDRE DIZ QUE NÃO TEM DÚVIDA 
DE QUE ELES GANHAM NO SUPREMO. ALEXANDRE DIZ 
QUE É UMA SUPRESA PRA ELE E QUE NO TRIBUNAL 
DAQUI NÃO PODE TER CONFIANÇA DE MUITA COISA 
NÃO.  ALEXANDRE  DIZ  QUE  BRUNO  PEGASSE  A 
CÓPIA  DA  DECISÃO  PARA  ELES  FAZEREM  O 
PEDIDO DE SUSPENSÃO. ALEXANDRE PERGUNTA SE 
BRUNO  ESTÁ  NA  PROCURADORIA.  BRUNO  DIZ  QUE 
ONTEM TINHA IDO AO TRIBUNAL E CONVERSOU COM 
AMAURY  DIZENDO  QUE  COMO  O  STF  RETOMOU  O 
JULGAMENTO, SE NÃO SERIA O CASO DE AGUARDAR A 
DECISÃO DO STF.  AMAURY TERIA RESPONDIDO QUE 
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TAMBÉM  ESTAVA  REFLETINDO  SOBRE  ISSO.  E  QUE 
BRUNO  NÃO  QUIZ  APRESENTAR  UMA  PETIÇÃO  SEM 
ANTES CONVERSAR COM ELE PARA NÃO TUMULTUAR, 
MAS BRUNO DISSE QUE IRIA FAZER O PEDIDO PARA A 
SUSPENSÃO. AMAURY CONCORDOU QUE ELE FIZESSE. 
BRUNO DISSE QUE APRESENTOU ONTEM O PEDIDO.  O 
PESSOAL  DO  GABINETE  JÁ  ESTAVA  ESPERANDO  A 
PETIÇÃO.  E  QUE  ELE  NÃO  FOI  HOJE  DE  MANHÃ 
PORQUE FOI FAZER O PRAZO DO AGRAVO. QUANDO 
FOI AGORA BRUNO DIZ QUE VIU A NOTÍCIA DE PAULO 
EDUARDO TEIXEIRA. BRUNO DIZ QUE O PIOR É QUE 
ELE NÃO FOI PARA LÁ.  NÃO FEZ SUSTENÇÃO ORAL. 
ALEXANDRE DIZ QUE EM RAZÃO DOS CONTRATOS QUE 
A PREFEITURA TEM SOBRE O MANTO DESTA LEI E NOS 
VOTOS  DO  SUPREMO  ELES  CONSEGUEM  A 
SUSPENSÃO.  BRUNO  PERGUNTA  QUANDO  OS 
CONTRATOS ACABAM,  ALEXANDRE DIZ  QUE UM 
ACABA  EM  NOVEMBRO  E  OUTUBRO  OUTRO. 
CONTRATOS DA AME E UPA. BRUNO PERGUNTA SE 
ALEXANDRE ESTÁ NO ESTADO.  ALEXANDRE DIZ 
QUE BRUNO SABE MAIS DO QUE ELE PORQUE ELE 
TERIA  SIDO O  RESPONSÁVEL  POR ESTA PARTE 
FORMAL. BRUNO  DIZ  QUE  NÃO  SABE  SE  SAIU 
PORTARIA.  ALEXANDRE  DIZ  QUE  NÃO  VIU. 
ALEXANDRE  PEDE  PARA  QUE  ELES  DOIS 
MARQUEM UM HORÁRIO PARA RESOLVEREM SEUS 
ASSUNTOS, INCLUSIVE ESSE. 

É oportuno relatar que ALEXANDRE MAGNO usava a sala do escritório de 

BRUNO  MACEDO,  mesmo  sem  esse  último  estar  lá,  como  também  utilizava  o 

computador  de  BRUNO  MACEDO,  na  Procuradoria  do  Município,  o  que  mostra  a 

estreiteza das relações e a confiança entre os dois: 
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ALEXANDRE 
e BRUNO 
MACÊDO

ALEXANDRE diz a BRUNO que está indo ao escritório 
deste e pergunta como proceder para entrar. Este diz 
que basta, entrar e dizer que é “amigo de Bruno, sou 
do escritório” e que não sabe se “Felipe” estará lá.
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ANA 
KARINA e 
BRUNO 

MACÊDO

Após o atendimento da chamada, ALEXANDRE repassa 
o telefone para ANA KARINA. Ela fala com BRUNO e diz 
que gostou da sala dele (Bruno). BRUNO convida ANA 
KARINA e ALEXANDRE para irem ao seu encontro no 
“Douce France”, tendo ela concordado.
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ALEXANDRE 
e HNI

HNI pergunta onde ALEXANDRE está  e  este diz  que 
está saindo do “escritório de Bruno Macêdo” para ir ao 
“Alberto”  (Douce France).  HNI  diz  que também está 
indo  para  o  “Douce  France”.  HNI  diz  que  quer 
conversar  com  ALEXANDRE,  mas  que  não  quer 
aperreá-lo sobre “aquele negócio”. ALEXANDRE diz que 
não  há  aperreio,  que  está  tranqüilo.  HNI  continua 
dizendo que se encontrou com “Caio”,  na Cidade da 
Esperança, no dia anterior.
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ALEXANDRE 
e BRUNO 
MACÊDO

BRUNO  pergunta  a  ALEXANDRE  se  este  está  na 
Procuradoria, tendo este respondido afirmativamente e 
complementando dizendo que estava na “cadeira” de 
BRUNO. Continuando,  BRUNO diz  a ALEXANDRE que 
“Rosy” está precisando que lhe seja encaminhada uma 
documentação, por e-mail, pois ela precisa “liberar um 
convênio dela” e, caso não consiga, terá que devolver 
recursos. Em seguida, BRUNO pede que ALEXANDRE 
procure no computador daquele uma petição e nesta 
encontre  o  número  de  um processo  que tramita  no 
TRF-5ª (possivelmente referente ao CAUC – URBANA). 
BRUNO pede que ALEXANDRE encaminhe o extrato do 
andamento processual  para  “Rosy”  (diz,  então,  o  e-
mail  para  o  qual  deve  ser  encaminhado: 
rosydesousa@tvpontanegra.com.br).

Nesse ponto, é importante destacar que a conduta que se espera de um 

advogado público é completamente distinta da de um advogado privado. O advogado 

público - principalmente em se tratando do Procurador-Geral do Município, chefe da 

advocacia pública de um ente político - deve se guiar pelo interesse público, zelando, 

acima de tudo, pela proteção do patrimônio público. 

Dessa forma, não é concebível que BRUNO MACEDO, mesmo sabendo de 

todas as relações espúrias que circundavam ALEXANDRE MAGNO e as contratações 

irregulares com entidades do terceiro setor, permitisse e desse guarida à prática de 

uma série de condutas irregulares perpetradas por este. 

Além disso, registre-se a oportunidade em que BRUNO MACEDO pede para 

ALEXANDRE MAGNO, como se ele fosse dono do negócio, viabilizar um emprego de 

odontólogo em um dos AME's para um conhecido, referido somente como "Augusto":
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Bruno 
Macedo 

Bruno  fala  que  ligaram para  ele  da  3ª  Vara  para 
devolver  o  processo  do  Morton  Mariz;   Alexandre 
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questiona alguém sobre informação do Morton Mariz, 
data de inauguração, tudo , tudo; Alexandre fala que 
acha ter matéria de Jornal sobre a entrega do Morton 
Mariz;  Bruno  diz  que  parece  ser  algo  mais 
complicado  e  acha  que  é  para  falar  sobre  uma 
petição  do  Ministério  Público  e  pede  para  falar 
sobre  outra  coisa,  que  queria  ver  com 
sinceridade  de  Alexandre;  Alexandre  fala  que 
excepcionalmente  dará  a  ele;  Bruno  fala  que 
deu  um  currículo  de  um  menino  chamado 
Augusto, para uma das AMES – Odontologia e 
que ele tem que dizer se vai dar certo ou não, 
porque o menino vai fazer uma viagem e que 
vai deixar de viajar por conta disso; Alexandre 
questiona novamente alguém se a AME – Igapó 
vai  ter  Odontologia  e  quando  vai  ser 
inaugurado,  e  responde  que  final  de  maio 
começo de junho vai ter a seleção; Bruno diz: 
“que ele vai para seleção, não vou garantir não, 
vou dizer que ele vai para seleção”; Alexandre 
diz  que a seleção já está  havendo,  e  que vai 
botar  ele  para  seleção; Bruno  pergunta  o  que 
fazer; Alexandre pergunta “cadê seu BBM?”; Bruno 
diz que não está funcionando; Alexandre diz “então 
pronto,  está  respondido”;  Bruno  diz  que  “já  estou 
chegando Prefeita” e vai falar com alguém e dá para 
escutar ele conversando com alguém sobre a greve 
da saúde, depois Bruno volta a falar com Alexandre 
sobre  a  greve.  Em  outro  momento  do  áudio 
Bruno pergunto o que deve falar para Augusto e 
Alexandre diz que é para ele procurar Risieli na 
esquina da praça das Flores, o nome do local 
é .Marca.

Obs.: no áudio quando Alexandre fala de DBN, deve 
se tratar de BBM, um programa  Messenger da Black 
Berry,  conforme  pode  se  ver  no  site 
http://br.blackberry.com/services/blackberrymesseng
er/

 

Aliás, deve-se consignar que o fisiologismo é prática recorrente por parte de 

BRUNO MACEDO. A ligação abaixo colacionada descreve uma situação em que o então 

Procurador-Geral  do Município tenta conseguir  junto a um Secretário do Município 

uma gratificação para a sobrinha do Desembargador Osvaldo Cruz: 
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Conversam     sobre     uma     servidora     chamada     Ana   
Lúcia     Cruz     de     Aquino  ,    Bruno     disse     que     recebeu   
uma     recomendação     de     um     amigo     do     Tribunal   
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para     ver     se     poderia     ajudá  -  la  ,    porque     ela     não   
exerce     nenhum     cargo     em     comissão  ,   Bruno está 
com a Servidora e ela diz por traz da ligação dizendo 
que é servidora de nível médio.  Bruno     diz     que     é   
nosso     amigo     Oswaldo     que     pediu  ,    Bruno     diz  :   
“  nosso     amigo     Desembargador     Oswaldo     que   
pediu     para     dar     uma     ajuda  ,    sobrinha     do   
Desembargador  ,   e     aí     tinha     duas     opções  ,   se     você   
tivesse     espaço     aí  ,    por     isso     que     eu     tô     lhe   
perguntando     se     você     quer     amadurecer     aí     e   
tentar     ocupar     um     cargo     em     comissão     ou     senão   
eu     pediria     a     cessão     dela     e     tentaria     lotar     ela   
numa  ,   como     eu     também     não     vou     ter     cargo     aqui   
porque     minha     estrutura     é     pequena  ,   eu     ia     ver     se   
lotava     ela     numa     secretaria     do     Fórum     que     a   
gente     tem     convênios     com     o     Tribunal  ,    para     ver   
se     eu     conseguia     uma     gratificação     para     ela     lá     na   
Vara     de     Execução     Fiscal  .”   Secretário diz: “amigo 
deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui,  eu 
talvez ainda tenho alguma coisa daqueles lá de baixo 
600 700 reais que aí talvez não vale a pena, porque 
como ela é daqui tem salário aí é 40  %  só a 
gratificação,  aí é 40  %  de nada é nada 
praticamente.”  e continuam conversando sobre o 
caso e Bruno diz que vai viajar e na quinta Bruno 
liga.  Secretário diz que passou uma minuta de um 
decreto que ele precisa regulamentar, que a Prefeita 
já viu inclusive,  e continua falando que precisa dar 
andamento e suprimir aquele artigo porque foi 
arguido a inconstitucionalidade.

No que diz respeito a ALEXANDRE MAGNO, é claramente perceptível o seu 

empenho  no  patrocínio  dos  interesses  da  MARCA  junto  à  esfera  Municipal,  como 

também,  posteriormente,  na  Estadual,  sobretudo  pelo  contato  do  Procurador  do 

Município com os chefes do esquema ilícito, especialmente ROSE BRAVO.

As interceptações telefônicas, inclusive, detectaram uma situação inusitada 

na qual  ALEXANDRE MAGNO, de passagem pela cidade do Rio de Janeiro,  estava 

precisando de dinheiro para pagar a sua hospedagem em um hotel de Ipanema. Ele 

entra  em  contato  com  ROSE  BRAVO  solicitando  o  cartão  de  Gustavo  (GUSTAVO 

MERES, filho de TUFI SOARES MERES e sócio  da empresa MEDSMART PRODUTOS 

MÉDICOS  E  HOSPITALARES  LTDA)  para  efetuar  o  pagamento.  Ela,  em  resposta, 

afirma que não poderia fornecer, e que isso somente seria possível com a autorização 

do "Chefe" (isto é, TUFI SOARES MERES).
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ROSE BRAVO então liga para MANINHO (ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA, seu 

esposo), pedindo para ele pegar dinheiro no cofre dela, para adiantar a ALEXANDRE 

MAGNO,  mostrando  que  ALEXANDRE  MAGNO  está  na  folha  de  pagamento  do 

esquema. MANINHO diz que não tem a senha e prontamente oferece o dinheiro que 

está guardado no seu próprio cofre. Em seguida, nos termos do diálogo, ALEXANDRE 

MAGNO iria passar na residência do casal e pegar dois mil reais em dinheiro.

Em  posterior  ligação  de  ROSE  BRAVO  à  MANINHO,  ela  explica  que  o 

dinheiro foi dado à título de "adiantamento", de empréstimo, demonstrando que o 

Procurador do Município recebe com frequência vantagem indevida, em espécie, da 

organização.

A situação descrita está documentada pelas ligações colacionadas abaixo:
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ROSI E 
MANINHO

ROSI liga para MANINHO e pergunta se ele  pode 
abrir o cofre dela e pegar cinco mil, MANINHO fala 
que não tem a senha e diz que pode pegar do dele. 
Então ROSI diz que ele pegue dois mil e entregue a 
Dr.  ALEXANDRE,  pois  ele  está  indo  buscar  esse 
dinheiro.
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ROSI E 
ALEXANDR

E

ROSI liga para ALEXANDRE e passa o número do 
celular de MANINHO: (21) 9999 5875
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ROSI E 
MANINHO

MANINHO liga para ROSI pedindo que ela explicasse 
o  que  ela  tinha  falado  com o  ALEXANDRE.  ROSI 
explica  que  ele  queria  o  número  do  cartão  do 
GUSTAVO  para  fazer  a  reserva  do  hotel,  pois  o 
cartão dele estava bloqueado. Então ROSI falou ao 
ALEXANDRE que poderia dar um adiantamento, um 
empréstimo e que fosse buscar na casa dela.

Circunstância que merece ser ressaltada, a partir da leitura desse diálogo, é 

o conhecimento de ALEXANDRE MAGNO do fato de que o cartão de GUSTAVO MERES 

servia  para  pagamento  de  despesas  rotineiras  do  núcleo  MARCA/SALUTE/HEATH 
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SOLUTIONS, tais como hospedagem. Observe-se que ALEXANDRE MAGNO fala com 

ROSE BRAVO solicitando especificamente o cartão de GUSTAVO MERES. Ele não pede 

dinheiro logo de cara. Tal circunstância, aliada ao grau de intimidade que ALEXANDRE 

MAGNO possui com MANINHO e ROSE BRAVO, evidenciam o nível de integração do 

Procurador Municipal com esse núcleo da organização criminosa.

Situação essa que se assemelha à detectada nas investigações da Operação 

Monte  Carlo,  recentemente  noticiada  em toda  mídia  nacional,  que  diz  respeito  à 

utilização por parte do Senador Demóstenes Torres (DEM-GO) e do Deputado Federal 

Carlos Alberto Leréia (PSDB-GO) do cartão de crédito do empresário Carlos Augusto 

Ramos (o "Carlinhos Cachoeira") para gastos pessoais. Como exemplo, em uma das 

ligações interceptadas na Operação Monte  Carlo  noticiadas  pela  mídia,  o  Senador 

Demóstenes Torres manda um interlocutor trazer do exterior cinco garrafas do vinho 

Château  Cheval  Blanc,  safra  1947  (no  Brasil,  cada  garrafa  é  vendida  por  R$ 

30.000,00), e manda colocar (o pagamento) no cartão de crédito de Cachoeira. O que 

demonstra um modus operandi recorrente das organizações criminosas de utilização 

compartilhada  do  cartão  de  crédito  de  um  de  seus  membros,  com  o  intuito  de 

camuflar  gastos  pessoais  ou  suntuosos  que  de  alguma  forma  comprometam  ou 

identifiquem o beneficiário dos pagamentos.

Perceba-se que ALEXANDRE MAGNO está na cidade do Rio de Janeiro/RJ, 

sede da MARCA, e sua hospedagem é custeada por ROSE BRAVO e MANINHO. Tal fato 

sugere que ALEXANDRE MAGNO estava no Rio de Janeiro para tratar de assuntos 

pertinentes ao negócio realizado em terras potiguares.

Outro detalhe importante: na ligação 6530840, ROSE BRAVO afirma que só 

quem pode decidir se ALEXANDRE MAGNO pode ter acesso ao cartão de GUSTAVO 

MERES é o "Chefe", isto é, TUFI SOARES MERES. O que reafirma a indicação de que 

TUFI SOARES MERES tem o poder de decisão final  sobre as principais  atividades, 

principalmente as de ordem financeira, da organização criminosa.

 

Fato  que  merece  ser  ressaltado  é  a  estreita  relação  entre  ALEXANDRE 

MAGNO e GUSTAVO MERES. Não é demais lembrar, conforme  apontado no item 3.IX, 

o pagamento da  MEDSMART PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - empresa 

da qual GUSTAVO MERES é formalmente sócio -tendo como beneficiário ALEXANDRE 
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MAGNO,  caracterizando  o  pagamento  da  vantagem  indevida  apta  a  estimular  o 

procurador municipal a realizar esta frenética defesa dos interesses da ASSOCIAÇÃO 

MARCA/SALUTE SOCIALE.

Titular:  MED  SMART  PROD  MEDIC  HOSP  LTDA  CNPJ:  03.318.869/0001-77 
Banco: UNIBANCO Nº Banco: 341 Ag: 9078 C/C.: 189496

30/06/2011  CH  COMPENSADO  100080  5.000,00 D  ALEXANDRE  M 001  1668 
1469207

De  todo  modo,  não  faltam  pudores  a  ALEXANDRE  MAGNO  para  pedir 

dinheiro ao casal ROSE BRAVO e MANINHO a fim de quitar débitos pessoais. Confira-

se outra situação semelhante identificada no curso da investigação, pela transcrição a 

seguir:

6622483 ALEXANDRE relata que descobriu  que ainda possui  um 
débito com o Banco do Brasil, no valor de R$ 8.833,00, e 
que fez um acordo para pagar apenas R$ 3.000,00, desde 
que o pagamento fosse feito no dia seguinte. ANA KARINA 
pergunta  como  ALEXANDRE  fará  para  efetuar  o 
pagamento, já que este afirma que não possui dinheiro 
para isso. ANA KARINA diz, então, que os R$ 3 mil são fáceis 
de  arranjar e  sugere  que  “Rosi”  ou  “A  Marca”  faça  o 
pagamento  a  ela. ALEXANDRE  aduz  que  já  conversou 
sobre isso com “Rosi”, mas esta teria dito que está sem 
dinheiro em caixa. ALEXANDRE diz que fará um empréstimo 
na Caixa e pagará o débito.

29/11/2011

17:21:16
(03:24)

ALEXANDRE e ANNA 
KARINNA

6623673 ALEXANDRE  e  ANA  KARINA  continuam  a  conversar  sobre  a 
situação financeira daquele. Em determinado momento (09:00 
min), quando ALEXANDRE, de forma irônica, sugere que pediria 
dinheiro emprestado a ANA KARINA, esta afirma que o fato de 
“Rosi  não  ter  depositado  o  dinheiro  deste  mês  foi  fogo”. 
ALEXANDRE, então, relata que conversou com “Rosi” e 
que esta havia dito que estava sem condições de efetuar 
o  pagamento,  pois  ainda  não  recebeu  o  pagamento 
referente ao mês de outubro. ANA KARINA diz que entende 
a  situação,  mas  lembra  que  a  “Escrita”  depende  disso,  pois 
metade  do  dinheiro  da  empresa  decorre  deste  contrato. 
ALEXANDRE  afirma  que,  no  dia  seguinte,  ela  (“Rosi”) 
estará aqui (supostamente em Natal) e que, então, irá 
perturbá-la.

30/11/2011 

00:42:13
(25:54)

ALEXANDRE e ANNA 
KARINNA

Como  explicitado  na  ligação  acima  (“Rosi”  ou  “A  Marca”  faça  o 

pagamento a ela.), outra forma de realizar o pagamento de vantagem indevida ao 

procurador do município ALEXANDRE MAGNO ocorre através da depósitos na conta da 
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empresa de sua esposa (ESCRITA COMUNICAÇÃO - ANNA KARINNA CAVALCANTE DA 

SILVA CASTRO ME, CNPJ  07.191.021/0001-80) que foi contratada pela ASSOCIAÇÃO 

MARCA logo após esta ter vencido a seleção pública para administrar as AME´s, não 

por  coincidência,  com  a  ajuda  de  ALEXANDRE  MAGNO.  Parte  dos  pagamentos 

efetuados pela ASSOCIAÇÃO MARCA corresponde a um serviço prestado pela empresa 

e parte do pagamento corresponde a vantagem indevida de ALEXANDRE MAGNO pelo 

“serviço prestado” a ASSOCIAÇÃO MARCA.

Titular:  ANNA  KARINNA  CAVALCANTE  DA  SILVA  CASTRO  CNPJ: 
07.191.021/0001-80 I
Banco: BANCO DO BRASIL Nº Banco: 001
Ag: 3293 C/C.: 271985 

21/12/2010 TED  TRANSFERENCIA  ELETR.DISPON  5621881  5.000,00 C 
05.791.879/0001-50 ASSOC MARCA PARA PROMOCAO DE SERVI 389 33 20126752

07/01/2011 TED  TRANSFERENCIA  ELETR.DISPON  3206519  5.000,00 C 
05.791.879/0001-50 ASSOC MARCA PARA PROMOCAO DE SERV 389 33 20126752

09/02/2011 DEPOSITO  COMPE  142388  2.600,00 C  05.791.879/0001-50 
ASSOCIACAO MARCA PARA PROMOCAO DE SERVIC 237 3002 1365509

10/02/2011 TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON 5196294 5.000,00 C 
05.791.879/0001-50 ASSOCIACAO MARCA PARA PROMOCAO DE SERVIC 237 3002 
1365797

11/03/2011 DEPOSITO COMPE 608299 2.600,00 C 05.791.879/0001-50 
ASSOCIACAO MARCA PARA PROMOCAO DE SERVIC 237 3002 1365509

15/03/2011 DEPOSITO COMPE 811801 2.600,00 C 05.791.879/0001-50 
ASSOCIACAO MARCA PARA PROMOCAO DE SERVIC 237 3002 1365509

15/03/2011 TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON 6731265 5.000,00 C 
05.791.879/0001-50 ASSOCIACAO MARCA PARA PROMOCAO DE SERVIC 237 3002 
1365797

15/04/2011 DEPOSITO COMPE 431597 2.600,00 C 05.791.879/0001-50 
ASSOCIACAO MARCA PARA PROMOCAO DE SERVIC 237 3002 1365509

15/04/2011 TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON 8700886 5.000,00 C 
05.791.879/0001-50 ASSOCIACAO MARCA PARA PROMOCAO DE SERVIC 237 3002 
1365797

20/05/2011 DEPOSITO COMPE 161248 2.600,00 C 05.791.879/0001-50 
ASSOCIACAO MARCA PARA PROMOCAO DE SERVIC 237 3002 1365509

23/05/2011 TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON 4765496 5.000,00 C 
05.791.879/0001-50 ASSOCIACAO MARCA PARA PROMOCAO DE SERVIC 237 3002 
1365797

16/06/2011 TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON 5043238 5.000,00 C 
05.791.879/0001-50 ASSOCIACAO MARCA PARA PROMOCAO DE SERVIC 237 3002 
1365797

22/06/2011 DEPOSITO COMPE 876838 2.600,00 C 05.791.879/0001-50 
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ASSOCIACAO MARCA PARA PROMOCAO DE SERVIC 237 3002 1365509

15/07/2011 DEPOSITO COMPE 132211 2.600,00 C 05.791.879/0001-50 
ASSOCIACAO MARCA PARA PROMOCAO DE SERVIC 237 3002 1365509

15/07/2011 TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON 6328536 5.000,00 C 
05.791.879/0001-50 ASSOCIACAO MARCA PARA PROMOCAO DE SERVIC 237 3002 
1365797

Note-se como ALEXANDRE MAGNO recorrentemente advoga em favor dos 

interesses da MARCA:
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ALEXANDRE E 
HNI 

(8499846606)

PERGUNTA SE HNI NÃO ESTÁ EM SÃO TOMÉ? 
HNI  RI  E  DIZ  QUE  NÃO.  QUESIA  CIRNE  DA 
PROCURADORIA DIZ QUE O BUREAU ESTÁ SÓ 
ESPERANDO POR HNI. ELES QUEREM NOMEAR 
HNI  CHEFE  DA USAF.  JOÃO ESTÁ DEIXANDO 
MUITO  A  DESEJAR.  A  PROCURADORIA  VAI 
FICAR COM O MELHOR TIME FINANCEIRO DA 
PREFEITURA.  HAILA  DO  GABINETE  TAMBÉM 
VAI PARA LÁ. ALEXANDRE DIZ QUE ACABOU DE 
CHEGAR  EM  SP  PARA  UM  SEMINÁRIO  DO 
TERCEIRO  SETOR.  FALTA  EMPENHAR  OS 
PAGAMENTOS  DA  UPA.  SÓ  FOI 
EMPENHADO  ATÉ  ABRIL.  EMPENHOS  DA 
MARCA. ASSIS NÃO SABE DE ONDE TIRAR. 
PEDE PARA ELE ARRUMAR O ORÇAMENTO. 
UPA DE PAJUÇARA

 No que diz respeito ao Secretario THIAGO TRINDADE, uma das formas do 

grupo  criminoso  da  ASSOCIAÇÃO  MARCA/SALUTE  SOCIALE,  coordenado  por  TUFI 

SOARES MERES  e  ROSE  BRAVO realizar  o  pagamento  da  vantagem indevida  era 

através do fornecimento de passagens aéreas para o exterior (com acompanhante) e 

do pagamento de diárias de hospedagem no Rio de Janeiro. Tal conclusão foi obtida 

após  a  visualização  dos  emails  (d53e953a2574df304d79a5a05cb6bd33.eml  e 

f4e3362ff2999fa0d6698a53db7b948a.eml) obtidos através do DRCI por meio do MLAT 

(Mutual Legal Assistance Treaty): 

----- Original Message ----- 
From: Rosi Bravo 
To: Thiago Trindade PMN 
Sent: Tuesday,   February 01, 2011   5:52 PM
Subject: Fwd: Thiago

Veja se isto lhe atende.
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---------- Mensagem encaminhada ----------
De: tmeres <tmeres@gmail.com>
Data: 1 de fevereiro de 2011 18:45
Assunto: Thiago
Para: Rosi Bravo <rosibravo@gmail.com>

Boa noite,

Veja com Thiago se é isto que ele quer ?
              .1TRINDADE/THIAGOMR
 1 IB6024I 08FEB GALEÃO/BARCELONA  2100  1255

 2 IB6031J 13FEB  BARCELONA/FORTALEZA   0935  1625
 3 JJ3307Q 13FEB FORTALEZA/NATAL   2058  2155

Obviamente que a acompanhante tambem...

Me responda até amanhã as 11 horas,ok ?

abs,

Tufi

-- 
Rosi Bravo

   

----- Original Message ----- 
From: rosibravo@gmail.com 
To: Thiago Natal 
Sent: Thursday, March 03, 2011 8:12 AM
Subject: Enc: Fwd: Cotação de hotéis no Rio para o período de 04/03 a 
09/03/2011.

Por favor, escolher! 

Enviado do meu BlackBerry® da Oi.

From: Rosangela Braga <rosangelabcosta@gmail.com> 
Date: Thu, 3 Mar 2011 10:23:33 -0300
To: <rosibravo@gmail.com>
Subject: Fwd: Cotação de hotéis no Rio para o período de 04/03 a 
09/03/2011.

Rosi,

Veja abaixo as opções.
---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Bruno Silva - Objetiva Turismo - (24) 2291 9400 
<bruno@objetivatur.com.br>
Data: 3 de março de 2011 10:18
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Assunto: Cotação de hotéis no Rio para o período de 04/03 a 09/03/2011.
Para: Rosangela Braga <rosangelabcosta@gmail.com>

 Bom dia Rosângela 

Segue abaixo hotéis com disponibilidade no Rio de Janeiro para o 
período de 04/03 a 09/03/2011.
 

Assim,  não  restam  dúvidas  que  o  Secretário  THIAGO  BARBOSA 

TRINDADE e o Procurador Municipal ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA pactuaram 

o recebimento de vantagem indevida com TUFI SOARES MERES e ROSIMAR GOMES 

BRAVO E OLIVEIRA em virtude do contrato celebrado com a ASSOCIAÇÃO MARCA pelo 

MUNICÍPIO DE NATAL, recebendo ao longo dos contratos celebrados com a MARCA 

benesses e dinheiro dos articuladores do esquema.

III.11  A  SAÍDA  DE  THIAGO  BARBOSA  TRINDADE  E  ALEXANDRE  MAGNO 

ALVES DE SOUZA DA SECRETARIA DE SAÚDE. O COORDENADOR FINANCEIRO 

FRANCISCO  DE  ASSIS  ROCHA  VIANA,  O  “ASSIS”.  O  SECRETÁRIO  DE 

PLANEJAMENTO ANTÔNIO CARLOS SOARES LUNA, “O HOMEM DO DINHEIRO”. 

OS PAGAMENTOS CONTROLADOS POR ASSIS E LUNA. A VENDA DE PRODUTOS 

MÉDICOS A LUNA POR SÉRGIO ALVES. 

Com a exoneração do Secretário THIAGO TRINDADE, após o episódio da 

contratação  do  ITCI,  dois  de  seus  colaboradores  mais  próximos  também  são 

exonerados  (CARLOS  FERNANDO BACELAR  e  ANNIE  AZEVEDO  DA  CUNHA  LIMA). 

ALEXANDRE MAGNO segue para a SESAP, onde passa a viabilizar a contratação da 

ASSOCIAÇÃO MARCA / SALUTE SOCIALE para administrar o Hospital da Mulher em 

Mossoró, através de contratação emergencial, por R$ 15 (quinze milhões de reais) 

durante cinco meses, do mesmo modo que já havia feito no Município de Natal. Da 

antiga equipe do Secretário THIAGO BARBOSA TRINDADE, apenas THOBIAS BRUNO 

TAVARES permaneceu na mesma função, como Chefe da Assessoria Jurídica. 

Inicia-se, assim, uma nova fase do empreendimento de TUFI MERES/ROSI 

BRAVO/MARCA. A continuidade do esquema criminoso passa a depender de novas 

pessoas, já que o núcleo dirigente da SMS foi reconfigurado. O protagonismo das 

relações com a MARCA é assumido pelas pessoas de FRANCISCO DE ASSIS ROCHA 

197

mailto:rosangelabcosta@gmail.com


VIANA (o ASSIS), ex-funcionário da URBANA, escalado para ocupar o cargo deixado 

por  CARLOS  FERNANDO BACELAR,  responsável  pela  gestão  financeira  da  SMS,  e 

ANTONIO CARLOS SOARES LUNA (o LUNA), Secretário Municipal  de Planejamento, 

Fazenda e Tecnologia da Informação – SEMPLA.

A  interceptação  telefônica,  com  efeito,  documentou  uma  fase  de 

aperfeiçoamento  entre  as  relações  da  SEMPLA  com a  SMS,  com o  entrosamento 

existente entre LUNA e ASSIS:

605217
4 01/06/11 18:13:36 

= 06:38

LUNA E ASSIS E 
PERPETUA 

(8488665564)

LUA  DE  MEL  NA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. PERPETUA PEDE UM 
PREGOEIRO.  O  ATUAL 
PREGOEIRO  É  DA  FUNASA. 
PRECISA  VOLTAR  PARA  LÁ. 
NÃO  COLOCAR  LUCIANO. 
ENTRAR  NUMA  FURADA. 
LUNA  DIZ  QUE  SABE  A 
QUEM ELE É LIGADO. É UM 
FULANO PERIGOSSIMO. FAZ 
PARTE DA MESMA GANGUE. 
– ASSIS: A GALERA DO MAL 
LIGOU  PARA  ASSIS  PARA 
SABER  O  QUE  IA 
ACONTECER.  LUNA 
PERGUNTA  SOBRE  OS  73 
QUE TINHA ENVIADO PARA 
ASSIS.  ASSIS  DIZ  QUE 
DEPOIS CONTA PARA ELE O 
QUE FEZ COM O DINHEIRO.

607092
7 06/06/11 13:40:32 

= 01:07
LUNA E ASSIS 
(8488665564)

ASSIS DIZ QUE A REUNIÃO 
FOI  BOA  E  QUE  ELES  SE 
COMPROMETERAM A PAGAR 
OS  DOIS  MESES  DE 
ATRASO.  O  ASSUNTO  DO 
PAGAMENTO DAS UPAS NÃO 
FOI  DISCUTIDO.  ASSIS 
PERGUNTA SE TEM ALGUMA 
COISA  PARA  ELE  QUE  ELE 
TÁ PRECISANDO. LUNA DIZ 
QUE MAIS  TARDE  ELES  SE 
FALAM.

A  longo  da  investigação,  vários  personagens  investigados  recorrem  ao 

serviço do BLACKBERRY MENSENGER, para ocultar assuntos delicados para os ouvidos 

alheios. O receio de interceptação telefônica é compartilhado por alguns deles, como o 
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ex-Secretário  THIAGO  BARBOSA  TRINDADE.  No  caso  de  ASSIS  e  LUNA,  esse 

expediente é largamente utilizado. Em uma interessante ligação, os dois servidores, 

que  possuem  telefones  funcionais,  simplesmente  abandonam  este  meio  de 

comunicação para se falar por meio de um “orelhão”. Evidentemente que esta não era 

uma conversa nada “republicana” para ser feita deste modo, demonstrando a espécie 

de gestores que cuidam dos pagamentos da saúde no município de Natal. 

60858
20

09/06/11 14:22:57 = 
01:02

LUNA E ASSIS 
(8488665564)

LUNA DIZ QUE PRECISA PASSAR UMAS 
ORIENTAÇÕES PARA ASSIS.

6086
056

09/06/1
1

15:01:37 
= 00:52

LUNA E ASSIS 
(5564)

LUNA  RECLAMA  COM  ASSIS  QUE 
COMPROU O CARTÃO E TÁ LIGANDO 
PARA  ASSIS.  ASSIS  DIZ  QUE  VAI 
PARA  O  CANTO.  (LUNA  COMPROU 
UM  CARTÃO  TELEFÔNICO  E  JÁ 
TINHA  COMBINADO  PREVIAMENTE 
COM  ASSIS  QUE  LIGARIA  PARA 
ALGUM  TELEFONE  FIXO.  ELE  VAI 
PASSAR INSTRUÇÕES PARA ASSIS.)

6086
116

09/06/1
1

15:07:15 
= 01:03

LUNA E ASSIS 
(08488665564)

ASSIS ESTÁ AO LADO DO ORELHÃO 
ESPERANDO LUNA LIGAR DE OUTRO 
ORELHÃO (ORIENTAÇÕES QUE LUNA 
VAI  PASSAR.  LUNA  JÁ  ESTÁ  NO 
AEROPORTO  ESPERANDO 
EMBARCAR PARA SÃO PAULO) – 
3613-0234

6086
152

09/06/1
1

15:11:42 
= 00:20

LUNA E ASSIS 
(08488665564)

LUNA NÃO CONSEGUE COMPRAR O 
CARTÃO PARA LIGAR PARA ASSIS.

Em outra ocasião, também de forma cifrada, LUNA confirma que conversou 

com  uma  pessoa  de  uma  “organização  social”  e  que  ficou  tudo  encaminhado, 

passando, depois, instruções para ASSIS entrar em contato com uma pessoa. 

6087
873

09/06/11 19:43:
36 = 
02:56

LUNA E HNI 
(8178127855)

LUNA  CONVERSOU  COM  O 
CARA DA “OS” NO AVIÃO. TÁ 
TUDO ENCAMINHADO.

6087
991

09/06/11 20:01:
16 = 
00:37

LUNA E HNI 
(08491153057)

LUNA  AVISA  QUE  ASSIS  VAI 
LIGAR PARA HNI AMANHÃ.

ASSIS  e  LUNA  atuam  em  perfeita  sintonia  no  que  diz  respeito  aos 

pagamentos realizados pela SMS, pois o primeiro só viabiliza os pagamentos após a 
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autorização do segundo.

61158
00

17/06/2
011 

12:06:1
6 

duração 
= 

00:01:4
4 

HNI diz que solicitou os dois meses para Controladoria do 
estado, mas que a SEMPLA só liberou um mês e que o 
cheque já tinha ido para o Banco do Brasil, mas que na 
próxima semana será liberado outro mês, na segunda ou 
terça,  HNI pergunta se Assis falou com Luna para 
ele liberar pelo menos uma ordem a de 196, Assis 
diz que não falou com Luna e diz que segunda eles 
liberam isso aí.

61159
64

17/06/2
011 

12:35:0
0 

duração 
= 

00:01:3
4 

Assis diz que estava se lembrando que foi pago no início 
do mês a AME, referente ao mês de Abril dela, e que ele 
vai mandar retirar o pagamento porque vai ficar muito 
em cima e que ninguém pagou nada no mês de maio 
para nenhum dos Hospitais, nem na fonte 183. Aguida 
diz que acredita que não tem nenhum problema não e 
Assis diz que tá certo, porque vai ter que regularizar de 
qualquer  maneira,  Aguida  diz  que  essa  que  a  gente 
pagou agora dela já está na controladoria, que é aquela 
que Aguida está tentando liberar.

61259
82

21/06/2
011 

10:34:3
2 

duração 
= 

00:01:4
1 

Ricardo  pergunta  se  tem  pagamento  previsto  para  o 
Hospital,  Assis  diz  que  está  esperando  Luna  para 
poder se posicionar, que o Governo do Estado mandou, 
mas  mandou  na  conta  errada,  mas  que  eles  estão 
fazendo a transferência e pedindo o incorporamento (sic) 
ao orçamento  e que amanhã já de para fazer  alguma 
coisa  e  mas  tarde  Assis  retorna  para  falar  da  OGM. 
Ricardo pergunta se Assis vai pagar tudo na OGM, Assis 
diz que tomará que saia tudo, março e abril, e Ricardo 
diz que tem um atrasado de janeiro e fevereiro da Clínica 
Médica, Assis diz que vai ver se está no processo.

61264
28

21/06/2
011 

12:52:4
3 

duração 
= 

00:01:0
2 

Assis  avisa  que  só  amanhã  será  liberado  o 
pagamento, porque tem um parte da conta 111 e 
outra da 183 que é a fonte de Assis e a outra ele 
vai falar amanhã com Luna.

63929
79

09/09/2
011 

10:30:3
3 

duração 
= 

00:01:4
2

Luna diz que não adianta Assis ir para lá e que precisa 
que ele faça a solicitação de repasse manual da 052 e 
053 e pegar a assinatura da Secretária e Assis diz que 
manual  ela  não  assina,  não  adianta  e  então  Luna  se 
aborrece e diz que é para ele mandar via sistema e diz 
que é pagamento de multa de CLT que está impactando 
no Cauc e que o valor são um de 69.847,52 e a outra de 
204.129,37. Assis diz que vai fazer e vai assinar e que 
tem que falar com ela (Secretária) e Luna avisa que tem 
que fazer  para pagar  hoje,  porque cada dia  o valor  é 
diferente e Assis diz ok e que já está chegando lá para 
falar com Luna.
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65146
48

21/10/2
011 

10:54:0
1 

duração 
= 

00:00:5
5

Assis pergunta se Luna já pegou na “Relaçãozinha” e ele 
diz que ainda não, que chegou agora, então Assis pede 
para Luna ver se libera a Trade e do Leite.

67534
40

28:12:2
011

10:46:2
2

duração
00:04:1

6

Luna  diz  a  Assis  que  está  confirmado  o  valor;  Assis 
responde ok e pede a Luna que libere o negócio do rapaz 
da CARDIA; Luna pede o número da CARDIA; Assis diz 
que  o  de  JAKELINE  também;  Luna  responde  que  não 
quer saber de JAKELINE; Assis diz a Luna que são quatro 
(números para  pagamento)  para  pagar;  Luna fala  que 
não quer saber de quatro, só o que der para pagar; Assis 
diz que é 9084 da CARDIA, a 10401, 10402 e a 10403; 
Luna fala que vai pagar a 8521 e a 9084 que dá 11 mil 
mais 11 mil; Assis pergunta se não vai pagar nada de 
JAKELINE; Luna responde que  por enquanto não.

67542
72

28:12:2
011

12:48:2
4

duração
=

00:01:3
7

Assis  pergunta  a  Luna  se  tem  como  liberar  a 
COOPANEST;  Luna  responde  que  não  e  manda  Assis 
resolver o pagamento do hospital porque tem uma ordem 
da juíza; Assis responde que foi com restrição e pergunta 
como é que vai pagar? Luna responde que está com uma 
ordem da juíza mandando pagar o memorial; Assis diz 
que  é  o  memorial  que  estava  naquela  relação;  Luna 
interrompe e diz que não quer explicação e vai passar a 
ordem da juíza pra ele e conclui dizendo que tem que 
cumprir a ordem da juíza.

67542
83

28:12:2
011

12:50:1
1

duração
=

00:00:4
7

Assis  pergunta  a  Luna  se  tem  como  liberar  a 
COOPANEST; Assis responde que não; Assis fala que se 
não  liberar  não  vai  ter  operação;  Luna responde 
que não precisa de fazer operação no final do ano, 
pára e só faz depois de janeiro; Assis responde que é 
emergência;  Luna  responde  que  emergência  o  médico 
assina e bota a mão assim...; Assis interrompe e diz que 
os corredores do Walfredo estão lotados

67215
34

23/12/1
1

10:31:5
1

=duraç
ão:

00:01:5
2  

LUNA  liga  para  Assis  perguntando  por  que  ele  não 
consegue pagar o dinheiro  da TRADE.  ASSIS diz que é 
porque  não  tem  recurso,  mas  o  processo  está  todo 
pronto para pagamento. ASSIS pegunta como Luna vai 
resolver  com  a  TRADE.  LUNA  diz  que  vai  ser  uma 
segunda, uma terça e outra no máximo no dia 29.

Nessa nova fase do empreendimento criminoso,  ROSE BRAVO e RISIELY 

LUNKES  passam  a  lidar  diretamente  com  LUNA  e  ASSIS,  atuando  de  forma 

concertada: 

61152 17/06/2 09:54: Risiely x Assis Assis diz que está resolvendo,  diz que 
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02 011 53 
duração 

= 
00:01:

23 

vai ver se manda para o Banco agora 
nesse exato momento e ele vai mandar 
um da UPA e um da AME,  Assis     diz   
que     pelo     menos     para     dar     um     folego   
a     mais     lá  ,  então Risiely     diz     que     vai   
passar     a     informação     que     Assis   
passou     para     Rose     agora  ,  ao final 
Assis     diz  : “  agora     dê     seus     pulos  .”  

61410
10

28/06/2
011 

17:10:
12 

duração 
= 

00:01:
44 

Risiely x Assis Conversam sobre pagamento de UPA e 
AME e sobre  uma cópia de um ofício 
que foi perdido pela Secretaria.

61738
22

06/07/2
011 

13:15:
20 

duração 
= 

00:01:
39 

Assis x Risiely 84-
8831-9525

Assis liga perguntando cadê a nota da 
UPA de Pajuçara referente ao mês de 
maio,  Assis diz:  “com quem em pelo 
Amor de Deus,  que eu tô querendo 
localizar essa danada,  para poder lhe 
pagar.”  Risiely diz que deixou com a 
menina do Protocolo,  depois lembra o 
nome dela que é Paulinha.  Assis diz 
que quando ele não estiver por lá é 
para ela deixar com Aguida.  Assis 
então pergunta cadê a prestação de 
contas,  porque a Controladoria está 
pedindo a prestação de contas e tem 
que ser passado o visto pela Comissão 
(palavra parecida com essa)  para 
administrar esses contratos agora, 
Assis diz que no outro pagamento já foi 
feito uma ressalva no pagamento por 
conta da falta da prestação de contas. 
Risiely diz que a prestação de contas 
está com Rosy e que ela vai trazer na 
próxima vez que ela vier.

61749
45

06/07/2
011 

17:14:
33

(02:19)

RISIELY/ 
ALEXSANDRO e 

ELIONE
(84 8802-6306)

ALEXSANDRO  pergunta  a  ELIONE  se 
ela  havia  recebidos  os  processos  da 
MARCA/AME,  tendo  esta  respondido 
que  não.  ALEXSANDRO  pergunta  se 
“Assis”  tem  a  chave  de  “lá,  ao  que 
ELIONE diz que “Assis” estará “lá” na 
reunião  onde  estará  a  “nata” 
(possivelmente  a  reunião  marcada na 
SMS entre  Dra.  Perpétuo,  Tufi  e  Rosi 
Bravo).

61835
06

08/07/2
011 

12:11:
26 

duração 
= 

Luna 84-8855-
2233 x Assis

Conversam sobre a construção de uma 
UPA e dos pagamentos como devem 
ser feitos,  porque o empresário disse 
que só reinicia a obra quando houver o 
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00:01:
55 

pagamento. Luna fala que dia 13, 20 e 
30.

61987
81

11/07/2
011 

15:59:
59 

duração 
= 

00:01:
44 

Assis  x Rose 21-
8596-4439

Assis diz que não está achando as 
notas e queria ver com a Risiely se 
teria como mandar a cópia da nota, 
Rose diz que não tem como porque ela 
tá viajando e que Rose tem como 
mandar uma cópia do ofício e não da 
nota,  porque como é repasse não há 
nota fiscal,  há ofício solicitando o 
repasse.

61989
69

11/07/2
011 

16:28:
28 

duração 
= 

00:01:
25 

Rose 21-8596-
4439 x Assis

Rose fala que é ela novamente, “Rose 
da MARCA.”  e diz que no ofício tem a 
data de que período se refere o ofício, 
então Rose pede o e-mail de Assis que 
passa o assis.rocha@natal.rn.gov.br

62015
39

12/07/2
011 

09:12:
54

(08:40)

RISIELY e ROSE 
BRAVO

(21 8596-4439)

RISIELY pergunta a ROSE o que deve 
dizer à secretária do Vice-Prefeito, que 
havia  ligado  para  ela.  ROSI  diz  que 
está  no  Rio,  mas  que  RISIELY  deve 
dizer que não poderá ir porque está em 
Goiânia acertando os últimos detalhes 
de uma licitação que foi  ganha. ROSI 
diz que não irá a esse encontro com o 
Vice-Prefeito  porque  sabe  que  eles 
apenas  irão  dizer  que  o  projeto  não 
está  bem  e,  assim,  tirarem  proveito 
disso. ROSE diz que RISIELY pode ir a 
esse encontro e que deverá dizer que 
na  próxima  semana  estará  em  Natal 
juntamente  com  “Tufi”. 
Complementando, ela diz que precisará 
“agendar Jean Valério” para a próxima 
semana. ROSE diz que “Assis” havia 
lhe  ligado  para  pedir  as  notas 
fiscais e que ela explicou que não 
se tratava de notas, mas de ofícios. 
Complementando,  ROSI  diz  que 
“Alexandre”  (Alexandre  Magno 
viajou  ao  Rio  de  Janeiro  nesse 
período) foi na noite anterior para 
Natal e levou consigo o “contrato e 
os  anexos  de  Igapó  e  Felipe 
Camarão”(impressos  pela  própria 
ROSI), já assinados, para colher a 
assinatura de “Thiago” e entregar 
“lá”. ROSI participa a RISIELY que, 
na  sexta-feira,  “Alexandre”  havia 
lhe informado que havia “saído um 
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pagamento”,  “uma UPA”; segundo 
relata, “Alexandre” havia dito que 
“Thobias”  afirmou  que  a  ordem 
bancária estava pronta e que esta 
deveria  estar  sendo  encaminhada 
para o banco na sexta-feira. Porém, 
ROSI diz que “Assis” lhe informou que 
a ordem deveria ir para o banco no dia 
seguinte.  ROSI  pede  a  RISIELY  que 
diga ao Vice-Prefeito que a MARCA não 
pretende  inaugurar  Igapó  e  Felipe 
Camarão em razão  da instabilidade  e 
insegurança quanto aos repasses.

62071
39

13/07/2
011 

09:39:
43 

duração 
= 

00:01:
39 

Assis x Rose 21-
8596-4439

Assis diz que precisa do relatório 
resumido referente aos meses de Maio 
e Junho e diz que o da AME vai ser 
liberado hoje e Rose diz que para ele só 
segunda chega para ela porque o 
Banco dela é o Bradesco,  a folha é do 
Bradesco. Rose diz que daqui uma hora 
manda o relatório de Maio e Junho da 
UPA.

62330
02

21/07/2
011 

10:32:
07

(00:37)

ASSIS e RISIELY
(84 8866-5564)

ASSIS pergunta a RISIELY quando 
é  “que  ela  está  vindo” 
(possivelmente  estão  falando  de 
Rosi). RISIELY responde que “ela”  já 
está em Natal e que deverá viajar de 
volta durante a noite. ASSIS diz que 
gostaria de marcar algum encontro 
porque o secretário está querendo 
falar  com  “ela”. Em  seguida, 
RISIELY  diz  que  pedirá  que  “ela” 
entre em contrato com ASSIS.

62495
04

25/07/2
011 

12:48:
36 

duração 
= 

00:01:
31 

Luna 84-3232-
4900 x Assis

Luna pergunta: “a nossa UPA de Cidade 
da Esperança tem CNPJ,  não tem?”  e 
Assis diz que acha que não, mas vai ver 
isso, Luna diz que a UPA está  no nome 
do governo do estado e que ainda está 
pelo governo do estado e o governo 
não deu um centavo.  Assis pede para 
Luna ver os pequenos porque ele está 
em dificuldades também.
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63270
43

19/08/2
011 

11:46:
18

(01:49)

De: RISIELY
Para: ASSIS (84 

8866-5564)

RISIELY  informa  a  ASSIS  que  “Rosi” 
havia  lhe  ligado  para  saber  sobre  o 
pagamento da parcela da UPA. ASSIS 
fica  surpreso  ao  tomar  conhecimento 
de que esta não havia sido feita e diz 
que  irá  procurar  o  motivo  disso.  Em 
seguida,  RISIELY  pergunta  se  a 
prestação de contas da AME, do mês de 
fevereiro, está com ASSIS, pois precisa 
tirar  cópias  de  alguns  documentos. 
ASSIS  confirma que está com ele e diz 
que  ela  poderá  passar  na  secretaria 
para pegá-los. 

62946
10

04/08/2
011

11:21:
49

(02:00)

De: ROSI BRAVO 
(21 8596-4439)
Para: RISIELY

ROSI diz que está na secretaria de 
saúde  e  que  está  esperando  por 
“Assis”,  porque  ele  a  levará  para 
conversar com “Luna”.

63373
59

23/08/2
011 

09:55:
12

(05:48)

De: ROSI BRAVO 
(21 8596-4439)
Para: RISIELY

ROSI diz que está em Goiânia, pois, lá, 
irá participar de uma licitação. RISIELY 
fica surpresa e pergunta se ela voltou 
para “esse projeto” em Goiânia, tendo 
ROSI  afirmado  que  sim,  mas  que 
contará  detalhes depois.  Continuando, 
ROSI  diz  que chegará a  Natal  no dia 
seguinte,  às  14:00  hs.  RISIELY 
pergunta se ela havia lido o e-mail 
repassado,  no  qual  continha 
informações  sobre  as  notícias 
divulgadas acerca de uma possível 
intervenção no Município de Natal. 
ROSI  responde  que  leu  e  orienta 
que qualquer outra notícia relativa 
a esse fato deve ser encaminhada a 
ela  através  de  “bbm”. RISIELY 
participa  que  ficará  atenta  aos 
acontecimentos,  ao  que  ROSI 
afirma que está  tensa  com o que 
pode acontecer. Em seguida, ROSI 
diz  que  não  teve  tempo  de 
continuar  “em  cima  de  Assis” 
(possivelmente,  atraso  no 
pagamento  mensal  já  mencionado 
no áudio 6327043, entre Risiely e 
Assis, de 19/08/2011 às 11:46:18) 
e pede a RISIELY que insista com 
ele e com “Jean Valério”. ROSI relata 
que  conversou  com  “Jean  Valério”  e 
que  a  este  disse  que  os  termos  da 
conversa que tiveram não estão sendo 
mantidos.  Complementando,  ROSI 
orienta RISIELY a dizer a “Jean Valério” 
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que ela está chegando a Natal, no dia 
seguinte,  para  conversar  com  a 
Prefeita,  pois  tudo  o  que  esta 
determinou,  numa  reunião,  não  está 
sendo cumprido.

63612
75

30/08/2
011 

14:33:
12 

duração 
= 

00:01:
40

Assis x Luna 84-
8855-2233

Conversam  sobre  uma  portaria 
publicada  sexta  e  Assis  diz  que  está 
muito  vaga  a  portaria  e  que  ele  vai 
sentar com Dra. Perpetua e Dra. Regina 
para resolver e Luna diz que vai falar 
para  Prefeita  que  Assis  está  dizendo 
que  a  portaria  é  muito  vaga,  depois 
Assis  pergunta  se  Luna  fez  o 
crédito suplementar para UPA ou a 
AME e Luna diz que tem que pagar 
a  folha  e  que  amanhã  vê  isso,  e 
Assis pergunta “e amanhã como é 
que  está  os  esquemas,  tudo 
tranqüilo?” e Luna diz que tem que 
pagar a folha.

64012
69

12/09/2
011

11:11:
43

(02:00)

De: RISIELY
Para: ÁGUIDA (84 

9431-1922)

ÁGUIDA  participa  a  RISIELY  que  o 
processo está parado na Secretaria 
Municipal de Saúde em virtude de 
um  relatório  ainda  não  ter  sido 
elaborado. ÁGUIDA diz que não está 
conseguindo  obter  esse  relatório  e 
sugere que RISIELY contate Assis 
para  resolver  essa  pendência. 
RISELY  pergunta  quem  seria  a 
pessoa responsável pela elaboração 
desse documento, mas ÁGUIDA não diz 
objetivamente  quem  seria  esta, 
dizendo  apenas  que  ele  ocupa  um 
cargo  “igual”  ao  de  Assis 
(supostamente,  refere-se  a  alguém 
com o mesmo peso nas decisões dentro 
da secretaria).

63685
31

01/09/2
011 

14:31:
30 
duração 
= 
00:01:
06

Assis  x  MNI  84-
9431-1922

Assis  pergunta  se  ficou  dinheiro  para 
UPA e MNI diz que não e que estão sem 
condições  de  novo  e  que  no  mês 
passado chegou mais ou menos dia 1º. 
MNI  diz  que ta  UPA  e  AME lá  já  faz 
alguns dias.

64011
91

12/09/2
011 

10:55:
12 

duração 
= 

00:01:
24

Assis x CADE 
querendo falar 
com Eugênio, 
mas fala com 
Jurema 8504

Assis informa que Dr. Thiago deve está 
passando por lá e que Jurema verifique 
os  contratos  antigos  da  AME,  UPA  e 
outros que Assis  não sabe quais  são, 
mas que faltam assinaturas dele e pede 
para Jurema separar para ele assinar.
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64273
39

21/09/2
011 

15:41:
11

(03:00)

De: RISIELY
Para: ASSIS (84 

8866-5564)

RISIELY  pergunta  se  ASSIS  já 
conseguiu se organizar para realizar os 
pagamentos  pendentes  das  AME’s  e 
UPA, tendo este respondido que há a 
necessidade  de  composição  de  uma 
comissão  para  poder  avaliar  o 
atingimento  de  metas.  Ao  ser 
questionado  sobre  a  previsão 
orçamentária  para  a  AME,  ASSIS  diz 
que há a  previsão orçamentária,  mas 
não  há  a  disponibilidade  financeira. 
RISIELY  questiona  se  ASSIS  tem 
alguma notícia sobre a votação da lei 
na Câmara Municipal, mas ele responde 
que  não  sabe,  pois  quem  está 
acompanhando é Dra. Perpétuo.

64273
40

21/09/2
011 

15:41:
13 

duração 
= 

00:02:
58

Risiely 84-8831-
9525 x Assis

Risiely pergunta se já foi organizado o 
pagamento da AME e da UPA que ainda 
está  pendente  e  Assis  diz  que  ainda 
não,  porque  ta  precisando  fazer  a 
comissão  para  avaliar  e  diz  que  está 
precisando da prestação de contas de 
Agosto  e  Risiely  diz  que  está 
finalizando Julho e Assis diz que Risiely 
já havia entregado a de Julho da UPA e 
Risiely  diz  que  sim  e  que  hoje  no 
máximo amanhã estará  entregando  a 
de Julho da AME e que ela só consegui 
o relatório de produção, Risiely diz que 
Julho tem como entregar, mais Agosto 
ainda não. Risiely pergunta então que 
Assis  havia  falado  para  ela  que  já 
estava previsto tudo para a AME, todo 
o  orçamento  previsto  até  o  fim  do 
contrato e Assis diz que o Orçamentário 
está ok, o Financeiro que não há ainda, 
depois  Risiely  pergunta  se  Assis  tem 
alguma  notícia  sobre  a  votação  na 
Câmara Municipal e Assis fala que não, 
que quem está  acompanhando isso  é 
Dra. Perpetua. Ao final Risiely pergunta 
o que Assis tem para dizer a ela e Assis 
diz  que  é  formar  a  comissão 
novamente e ele  vai  encaminhar pelo 
menos  esse  mês  de  Julho  para  o 
pessoal lá dá o parecer.
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65028
29

17/10/2
011 

12:07:
41 

duração 
= 

00:02:
07

Alessandro 84-
9128-5321 x 

Assis

Alessandro diz que é ele que está 
fazendo a UPA de Igapó e pergunta 
para Assis se teve alguma novidade 
no andamento e fala que falou com 
Rosi e ela pediu para ele ligar para 
Assis. Assis  fala  que  está  tudo 
caminhando para renovação contratual, 
Assis acha que eles vão dar seqüência 
e que está faltando Thiago assinar o 
contrato que foi publicado na época 
dele que Thobias ficou de pegar a 
assinatura de Thiago. Assis fala que 
a de Igapó deve ser concluída e a da 
Cidade da Esperança deve ficar para o 
próximo  ano  e  diz  que  se  Thiago 
assinar dá para se fazer ainda esse 
mês. Alessandro diz que tem o PIN de 
Thobias e vai falar com ele para saber 
algo sobre a assinatura de Thiago.

65256
30

25/10/2
011

16:53:
07

(01:57)

ASSIS X THOBIAS
(SEM VIGIA)

ASSIS:  liga  para  Thobias,  para  saber 
como vai  ser  a  Renovação  da AME E 
AMARCA?
THOBIAS: Rapaz, nós vamos renovar.
Assis:  Vamos  renovar  é  amanhã  que 
termina o contrato, já foi falado  com 
Parcelli alguma coisa já deu o Parecer 
Jurídico.
THOBIAS: Rapaz é o seguinte eu dei o 
parecer  na  qualificação  deles  na 
Organização Social.
ASSIS: E está com quem esse Parecer 
Jurídico?
THOBIAS: Esta com Drª Perpetua.
ASSIS: Tá o que?
THOBIAS:Com  Drª  Perpetua  na  sala 
dela,  aí  ela  tem  que  publicar  essa 
renovação da qualificação.
ASSIS: Certo.
THOBIAS:  Depois  parece  que  o 
pessoal está vindo aqui pra discutir 
com  ela  e  ver  as  alterações  do 
contrato.
ASSIS:  É   amanhã  que  o  pessoal 
está vindo.
THOBIAS:   Aí  eles  vindo  aqui 
amanhã  agente  faz  estas 
adequações e já faz o contrato.
ASSIS:E  não  tem  perigo  da 
descontinuidade não né.
THOBIAS:  A  não  ser  que  amanhã 
aconteça  alguma  coisa  muito  ruim 
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nesta reunião. 
ASSIS: Beleza então.
THOBIAS:É só umas adequações no 
contrato, eu só fiz ainda com base 
no contrato antigo, porque eu não 
sei o que eles vão decidir adequar.
ASSIS: O que vai ser discutido. Ok até 
amanhã.
THOBIAS: Um abraço.

A mobilização de ASSIS e LUNA para atendimento dos interesses da MARCA 

é fora do comum, chamando a atenção o fato de que a interceptação registrou o 

pagamento à MARCA sem qualquer prestação de contas, que ficaria a cargo de ROSE 

BRAVO apenas quando esta viesse do Rio de Janeiro.

Uma situação identificada que merece maiores esclarecimentos foi a que 

ROSE BRAVO encaminha por meio de RISIELY LUNKES "um documento" para ASSIS. 

RISIELY liga para ASSIS, questionando-lhe se está na SMS, pois precisa entregar-lhe 

um  "documento",  ao  mesmo  tempo  em  que  ASSIS  diz  "certo,  certo,  certo",  já 

sabendo exatamente do que se trata. Chama a atenção a preocupação de RISIELY de 

que esse "documento" seja entregue pessoalmente à ASSIS:

6350
344

26/08/2
011 

14:15:
59

(00:52
)

De: RISIELY
Para: ASSIS (84 8866-

5564)

RISIELY  pergunta  se  ASSIS 
está  na Secretaria  de Saúde, 
pois precisa lhe entregar “um 
documento”  deixado  por 
“Rosi”.  ASSIS  responde  que 
está  na  Controladoria,  em 
uma  reunião,  e  que,  logo 
após, ligará para RISIELY.

6350
870

26/08/2
011 

15:47:
39

(00:21
)

De: ASSIS (84 8866-
5564)

Para: RISIELY

ASSIS informa a RISIELY que 
chegou à Secretaria de Saúde. 
RISIELY, então, diz que irá até 
lá para entregar o documento 
encaminhado por “Rosi”.

As comunicações telefônicas interceptadas registram a dolosa falta de zelo 

na gestão  dos  recursos  municipais  que deveriam ser  destinados  à  saúde pública, 

sobretudo com relação aos pagamentos efetuados em benefício da MARCA.

Não  seria  despiciendo  acrescentar  que  a  quebra  do  sigilo  bancário  de 
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FRANCISCO  DE  ASSIS  ROCHA  VIANA  identificou  um  crédito  da  empresa  ATUAL 

IMPRESSOS,  que  consta  na  prestação  de  contas  da  ASSOCIAÇÃO  MARCA  e  é 

fornecedora da SMS. O lançamento bancário está consignado da seguinte forma:

13/01/2011  DEPOSITO  ONLINE  48331231800136  2.051,21  C 

02.428.207/0001-97 ATUAL IMPRESSOS LTDA ME 001 3293 153842

     Ele também recebe créditos de outra empresa fornecedora da Prefeitura do 

Natal:

05/08/2010 TRANSFERENCIA ON LINE 552870000011111 300,00 C 

07.442.731/0001-36 JMT SERVICOS E  LOCACAO DE MAO DE OBRA 

LTDA 001 2870 111112

A investigação mostrou que ROSE BRAVO e RISIELY LUNKES tinham plena 

liberdade junto à SMS para discutir remanejamento, transposição e até mesmo de 

qual fonte deveriam ser pagos os recursos, todo isso com a conivência de FRANCISCO 

DE ASSIS ROCHA VIANA e de ANTÔNIO CARLOS SOARES LUNA, respectivamente 

Coordenador Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde e Secretário Municipal de 

Planejamento.

Há uma clara indicação de que os pagamentos da SMS e a realização do 

aditivo contratual  da MARCA aconteceram sem a devida acuidade que se é exigida no 

trato com o dinheiro público,  inobservando-se as normas jurídicas  que regulam a 

gestão financeira do erário:

60501
43

01/06
/11

11:46
:27 = 
02:25

LUNA E ASSIS 
(8488665564

)

ASSIS PERGUNTA SE LUNA LIBEROU ALGUMA 
COISA. LUNA DIZ QUE LIBEROU TODA A LISTA 
DE  ASSIS.  LUNA  DIZ  QUE  VAI  FAZER  UMA 
COBRANÇA.  LUNA  PERGUNTA  DO  CARRO.  O 
CARRO ESTÁ SEIS MESES ATRASADOS. ASSIS 
DIZ QUE Á BUROCRACIA TÁ GRANDE.  LUNA 
DIZ QUE NÃO QUER SABER E TEM QUE VER 
COM  A  CONTROLADORIA  PARA  RESOLVER 
ISSO.  PRAZO ATÉ O DIA 10. “ELE” VAI TIRAR 
OS  CARROS.  LUNA  DIZ  QUE  ASSIS  VAI 
RECEBER DE  DEZ  EM DEZ DIAS,  UM MIL  E 
SEISCENTOS REAIS. AGORA LUNA DIZ QUE É 
PARA  PAGAR  TUDO.  ASSIS  DIZ  QUE  TEM 
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QUE SER FEITO O REMANEJAMENTO PARA 
PODER FAZER O PAGAMENTO DA UPA.

63454
72

25/08
/2011 

11:49
:33 

duraç
ão = 
00:00
:42

Assis x MNI 
84-9431-

1922

Assis pergunta como é feito o pagamento da 
MARCA das AMEs e da UPAs se é feito através 
do MAC e MNI confirma que é feito tudo pelo 
MAC o “geralzão” e Assis diz “que em último 
caso amanhã a gente paga daquela outra 
forma” e MNI diz “ok”.

63454
89

25/08
/2011 

11:52
:17 

duraç
ão = 
00:00
:58

Daniele 
(usando o 
telefone de 

Eugênio 
Paceli) 84-

881-33667 x 
Assis

Daniele fala que o processo da MARCA sobre o 
aditivo  que  está  com  Thobias  para  fazer  o 
termo e Assis diz que o que gostaria de saber é 
se tem orçamento para aditivar e Daniele diz 
que vai olhar no sistema e liga já, Assis diz que 
é 400 e poucos mil.

62700
40

29/07
/2011 

13:32
:51 

duraç
ão = 
00:01
:33 

Assis x HNI 
84-9981-

9927

Assis diz que conseguiu fazer um arrastão lá 
no homem e HNI diz que ele falou para ele e 
até houve uma outra situação que HNI iria 
parar e o homem falou que estava fazendo isso 
e aquilo outro,  mas que não conserta o outro 
não e HNI diz que lá onde Assis era antes tá 
ruim ruim mesmo e Assis     diz     que     os     caras     lá   
não     tem     jogo     de     cintura     e     que     ele   
conseguiu     arrastar   150   mil     reais     da     fonte   
111    e     resolveu     as     pendências     de     janeiro  ,   
fevereiro  ,   março  ,   abril  ,   maio  ,   junho     e     HNI   
beleza     e     Assis     diz     que     na     próxima     semana   
HNI     mandada     a     nota     e     aí     ele     faz     o     outro   
acerto  .  

63612
75

30/08
/2011 

14:33
:12 

duraç
ão = 
00:01
:40

Assis x Luna 
84-8855-

2233

Conversam sobre uma portaria publicada sexta 
e Assis diz que está muito vaga a portaria e 
que ele vai  sentar com Dra. Perpetua e Dra. 
Regina para resolver e Luna diz que vai falar 
para  Prefeita  que  Assis  está  dizendo  que  a 
portaria é muito vaga, depois Assis pergunta 
se  Luna  fez  o  crédito  suplementar  para 
UPA ou a  AME e  Luna diz  que  tem que 
pagar  a  folha  e  que  amanhã  vê  isso,  e 
Assis  pergunta  “e  amanhã  como  é  que 
está os esquemas, tudo tranqüilo?” e Luna 
diz que tem que pagar a folha.

64059
97

13/09
/2011

19:45
:36

(16:2
2)

De: ROSI 
BRAVO (21 
8596-4439

Para: RISIELY

RISIELY  relata  que  não  tem  respostas 
sobre os pagamentos da Marca, referentes 
às  AME’s  e  UPA,  e  pergunta  como  deve 
proceder para pressionar a Prefeitura de Natal 
para que os realize. ROSI, então, explica como 
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pagamento  da  Coopmed,  devendo  RISIELY 
informar  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde 
(SMS) que a UPA parará suas atividades, na 
sexta-feira  (16/09),  em  razão  da  falta  de 
pagamentos.  ROSI diz que o Município de 
Natal  recebeu,  no  dia  anterior  (12/09), 
recursos do Ministério da Saúde da fonte 
de pagamentos das UPA’s (fonte “MAC”) e 
não há razão para que os pagamentos não 
sejam efetuados. Ao ser questionada sobre a 
necessidade da SMS enviar algum relatório à 
Controladoria,  ROSI  explica  que  isso  não  é 
preciso  e  que  apenas  devem  atestar  que  a 
prestação de contas foi aprovada para que a 
Controladoria  autorize  o  pagamento. 
Continuando,  ROSI  orienta  RISIELY  a 
procurar  “Elione”,  assessora  de  Dra. 
Perpétuo,  para  que  ela  elabore  o 
documento  atestando  a  aprovação  da 
prestação de contas. ROSI afirma que não 
tem o “bbm” de Dra.  Perpétuo, Assis, Thobias 
e  Jean  Valério,  pois  perdeu  todos  os  seus 
contatos  do  aparelho.  RISIELY  é  orientada  a 
perguntar a Dra. Perpétuo se esta tem alguma 
posição  a  respeito  do  repasse  da  UPA,  pois, 
tendo em vista o não pagamento da Coopmed, 
a unidade parará de funcionar. ROSI diz que no 
dia 02 (supostamente 02/10) virá a Natal.

64089
85

14/09
/2011

19:15
:34

(10:5
6)

De: ROSI 
BRAVO (21 
8596-4439)

Para: RISIELY

RISIELY  participa  a  ROSI  BRAVO  que  Dra. 
Perpétuo havia afirmado que “mandou pegar o 
dinheiro empenhado para Felipe Camarão para 
ficar só com Igapó”. ROSI, então, diz que isso 
não é novidade, pois já havia falado isso para 
Dra.  Perpétuo  após  ter  confirmado  com 
Alexandre.  ROSI  relata  que  disse  a  Dra. 
Perpétuo para que esta pegasse “a verba 
de Felipe Camarão” e transportasse para a 
UPA. RISIELY interrompe e diz que essa 
verba  foi  transportada  para  Igapó. 
Inconformada,  ROSI  diz  que  “Igapó  já 
tem reserva”,  pois  já está empenhado e 
não  precisa  de  verbas. ROSI  pergunta  a 
RISIELY  se  esta  lembra  de  um  ofício 
protocolado que tratava de valores em torno 
de 450 mil ou 550 mil e complementa dizendo 
que quer aquele dinheiro porque já gastou com 
obras; o repasse desse dinheiro é necessário 
para  colocar  as  obras  em  dia  e  finalizá-las. 
ROSI diz que a UPA está sendo paga nesse dia 
com verbas do “MAC” e se pergunta por que as 
AME’s  não  tiveram a  competência  de  agosto 
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pagas.  RISIELY  diz  que  a  justificativa 
apresentada  por  Dra.  Perpétuo  é  que faltam 
recursos.  ROSI,  então,  sugere  a  “fonte  183” 
para  esses  pagamentos.  ROSI  lembra  que, 
numa reunião com os representantes da SMS, 
fora garantido que o pagamento das AME’s já 
estava  garantido  até  o  final  de  outubro. 
RISIELY diz que perguntou a Dra. Perpétuo por 
que havia atraso nos pagamentos,  tendo em 
vista  o  que  ficou  acordado  nessa  reunião, 
tendo  ela  respondido  que  não  sabia.  ROSI, 
então, diz que ela de fato não deve saber e 
que  quem  sabe  é  Assis.  ROSI  pede  que 
RISIELY  ligue  para  Thobias  e  “para  aquela 
outra pessoa do Thobias” para explicar o que 
havia sido dito há 10 dias (verbas garantidas 
para  a  AME  e  dificuldades  para  garantir  os 
repasses da UPA). ROSI pergunta se RISIELY 
entendeu  o  e-mail  que  ela  enviou  e 
complementa dizendo que não há mais outros 
interlocutores  e  que  “ele”  é,  agora,  o  único 
interlocutor  (essa  pessoa,  ainda,  não  foi 
identificada). Ainda, qualquer dificuldade deve 
ser reportada a esse interlocutor. ROSI afirma, 
ainda,  que esse interlocutor  tinha a intenção 
de ser apresentado pessoalmente a ela,  mas 
que não viria a Natal apenas para conhecê-lo. 
Continuando, ROSI diz que, se o resultado da 
votação na Câmara (supostamente, a Câmara 
de  Vereadores)  for  positivo,  no  dia  02/10, 
deverá  estar  em  Natal  para  dar  início  à 
renovação.  Se  o  resultado  na  Câmara  for 
negativo,  a  Marca  dará  início  aos 
procedimentos  de  aviso  prévio  para  os 
funcionários.  ROSI  sugere  a  RISIELY  que 
consulte  Elione  para  ter  certeza  de  que  o 
pagamento  da  UPA  foi  depositado  na  conta 
bancária.  RISIELY  diz  que  Elione  não  sabe 
nada,  pois os documentos passaram por ela, 
mas ela não os viu. Em seguida, ROSI diz que, 
em razão da viagem que fará, RISILEY poderá 
contatá-la por telefone até o dia seguinte às 
16:00hs. ROSI recomenda que as informações 
devem ser  repassadas por  e-mail  ou “google 
talk”,  já  que  seu  “bbm”  estará  desligado. 
RISIELY diz que prefere se comunicar através 
de  e-mail,  pois  acredita  que  dificilmente  as 
duas  estarão  on  line,  ao  mesmo  tempo,  no 
“google talk”.
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É  interessante  notar  que  enquanto  o  Município  passa  por  período  de 

escassez  de  recursos  públicos,  com  falta  de  pagamentos  para  os  mais  diversos 

contratos da SMS, os contratos da MARCA, em que pese atrasos, possui liberação de 

pagamentos  constantes.  Perceba-se  a  partir  dos  dados  extraídos  do  Portal  da 

Transparência da Prefeitura do Natal referentes aos pagamentos em que a MARCA 

figura como favorecida:

Data Documento Órgão 
Superior

Unidade 
Gestora

Elemento de 
Despesa

Valor

04/08/
2011

2011OB9714 SMS FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE

Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica

2.270.238,75

08/05/
2012

2012OB5327 SMS FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE

Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica

2.435.457,85

08/11/
2011

2011OB1463
3

SMS FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE

Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica

2.270.238,75

08/11/
2011

2011OB1463
2

SMS FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE

Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica

1.014.757,15

09/03/
2012

2012OB2239 SMS FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE

Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica

2.435.457,85

13/07/
2011

2011OB8651 SMS FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE

Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica

2.270.238,75

13/12/
2011

2011OB1622
3

SMS FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE

Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica

1.135.119,22

13/12/
2011

2011OB1622
6

SMS FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE

Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica

1.014.757,13

16/06/
2011

2011OB7595 SMS FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE

Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica

1.522.135,71

17/05/
2011

2011OB5661 SMS FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE

Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica

2.270.238,75

17/05/
2011

2011OB5659 SMS FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE

Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica

6.810.716,25

17/11/ 2010OB1651 SECRETA FUNDO Outros Serviços de 2.589.972,46
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2010 2 RIA 
MUNICIP
AL DE 
SAUDE

MUNICIPAL 
DE SAUDE

Terceiros – Pessoa 
Jurídica

20/04/
2012

2012OB4641 SECRETA
RIA 
MUNICIP
AL DE 
SAUDE

FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE

Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica

3.210.011,40

20/07/
2011

2011OB8942 SECRETA
RIA 
MUNICIP
AL DE 
SAUDE

FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE

Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica

1.014.757,14

20/07/
2011

2011OB8897 SECRETA
RIA 
MUNICIP
AL DE 
SAUDE

FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE

Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica

1.014.757,14

20/07/
2011

2011OB8896 SMS FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE

Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica

4.059.028,56

20/12/
2010

2010OB1825
7

SMS FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE

Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica

2.270.238,75

23/02/
2012

2012OB964 SMS FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE

Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica

2.435.457,85

24/10/
2011

2011OB1399
3

SMS FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE

Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica

1.014.757,14

26/10/
2011

2011OB1414
3

SMS FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE

Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica

2.270.238,75

28/06/
2011

2011OB7934 SMS FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE

Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica

2.270.238,75

29/12/
2011

2011OB1742
7

SMS FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE

Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica

507.378,57

30/01/
2012

2012OB259 SMS FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE

Despesas de 
Exercícios Anteriores

80.000,00

30/01/
2012

2012OB258 SMS FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE

Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica

2.355.457,85
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30/01/
2012

2012OB69 SMS FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE

Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica

2.435.457,85

30/09/
2011

2011OB1273
4

SMS FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE

Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica

1.014.757,15

Ademais,  a  ligação  abaixo  destacada  corrobora  os  indícios  de  que  a 

liberação  de  pagamentos  na  SMS,  coordenada  por  ASSIS,  dava-se 

preponderantemente  por  questões  de  interesses   privados  e  nada  republicanos, 

inobservando a ordem de pagamentos da SMS e da Prefeitura:

6432
359

23/09/
2011 

09:4
0:44 
dura
ção 
= 

00:0
1:10

Assis x 
Aguida 84-
9431-1922

Assis pergunta sobre o aluguel de Izabel Cristina lá 
da Guarita e Aguida diz que ainda não chegou não e 
Aguida pergunta “L O Mercadão é uma pessoa 
que a gente tem que pagar logo, não é isso?” e 
Assis  responde com um sim bem duvidoso e 
desconfiado,  então  Aguida  diz  “porque  eu 
fiquei sabendo que é uma pessoa da Prefeita, 
é?” e Assis diz “é não, é não.” Aguida diz “é 
não,  sim, porque eu não paguei não ta aqui, 
porque  é  quase  30  mil  aí  ta  aqui  na  minha 
mesa.”  Assis  pede  para  ela  aguardar  um 
pouquinho  e  ela  diz  que  não  pagou  porque 
senão eles ficariam zerados e finaliza Aguida 
dizendo que vai olhar e fala mais sobre Izabel.

Uma circunstância que merece ser enfatizada diz respeito ao fato de ASSIS 

ser  frequentemente  requisitado  para  conseguir  empregos  nas  unidades  de  saúde 

administradas pela MARCA, o que demanda um canal  direto com os mentores da 

organização social, como se pode verificar pelos diálogos selecionados a seguir:

612
879
7

22/0
6/20
11 

10:1
1:19 
dura
ção 
= 

00:0
1:28 

Valkícia (84) 
8862-0708x 

Assis

Assis diz que está na expectativa das unidades 
para indicar o nome de Valkícia e diz que deve 
sair primeiro a unidade de Igapó porque a da 
Esperança vai ter que se regularizar ainda para 
sair, vai  levar ainda uns 45 dias. Valkícia diz 
que como não recebeu nenhuma ligação,  ela 
achou que teria um processo seletivo e tudo e 
Assis diz que Miguel até cobrou a ele isso, que 
ele se encontrou com Miguel e ele cobrou dele 
isso e Valkícia diz que não conseguiu fazer com 
Miguel.
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614
921
8

01/0
7/20
11 

09:5
4:40 
dura
ção 
= 

00:0
1:05 

Luiz Antônio, 
SEGAP x Assis

Conversam sobre uma pessoa que foi chamada 
para UPA de Pajuçara mas na época tinha uma 
situação  pendente  para  resolver  junto  a 
SEMTAS e que acabou perdendo e  Luiz  tava 
querendo ver se a convocação que havia sido 
feito para Pajuçara teria como ser remanejado 
para  Cidade  da  Esperança,  Assis  pede  para 
Luiz  mandar um ofício  que eles encaminham 
para a MARCA.

616
487
5

04/0
7/20
11 

15:0
4:02 
dura
ção 
= 

00:0
2:19 

Valkícia x Assis Conversam sobre a indicação de Valkícia para 
UPA de Igapó e Esperança.

622
595
1

18/0
7/20
11 

13:3
2:18 
00:0
2:25 

Mercia, da 
SEMPLA do CREA 
84-8822-6490 X 

Assis

Conversam  sobre  um  ofício  que  Dr.  Luiz 
Antônio preparou para entregar para Seleção 
da MARCA,  e  o processo  seletivo  que houve 
para  Pajuçara  não  deu  por  conta  de 
incompatibilidade de horários de Mercia com o 
cargo. Assis diz que entregou 3 currículos para 
Dra.  Perpetua  e  que  vão  ser  encaminhados 
para MARCA.

652
114
3

24/1
0/20
11 

10:0
2:03 
dura
ção 
= 

00:0
2:37

João Bastos 84-
3232-8771 x 

Assis

João pergunta se as pessoas da MARCA serão 
colocadas para fora e Assis diz que não, que o 
contrato  vai  ser  renovado por  mais  um ano, 
então João diz: “tem duas pessoas nossas aí, 
ta certo.” E Assis diz que eles deram o aviso 
prévio porque havia a possibilidade deles não 
continuarem, mas em reunião de quinta com 
Dr. Bruno vai ser renovado por mais um ano.

652
401
3

25/1
0/20
11 

09:3
9:27 
dura
ção 
= 

00:0
2:26

Risiely 84-8831-
9525 x Assis

Risiely retorna uma ligação que Assis fez mais 
cedo perguntando sobre o que é de quem uma 
moça  que  Assis  conversou  com  ela  pela 
manhã,  então  Assis  informa  que  foi  João 
Bastos que indicou e diz que ele é o Secretário 
da URBANA, João Bastos, e Risiely diz que ela 
foi indicada para demissão e diz: “nós temos 
vinte e sete dentistas, dos 27, só ela e mais 
uma  pessoa  não  atendem  tecnicamente  aos 
cargos,  sabe?”  Assis  então  diz  que  se  não 
atende,  então  nós  não podemos fazer  nada. 
Risiely  diz  que  conversou  com  o  Diretor  de 
Odontologia e foi dito que foi tentado de tudo 
com  ela,  mais  que  ela  nunca  atendeu  a 
produção mínima e que tecnicamente é muito 
fraca.  Assis  diz  para  Risiely  ficar  a  vontade, 
então Risiely pergunta se Assis conseguiu ver a 
o  que  ela  falou  com ele  sobre  a  Assistente 
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Social Wilmara, então Assis pede para Risiely 
ligar para Cris da SEMPLA, que Cris está com a 
relação. Risiely diz que passou a relação para 
ela ontem a noite de todo mundo que “vocês” 
estão indicando e dos cargos e as vagas.

655
185
2

04/1
1/20
11 

12:2
2:56 
dura
ção 
= 

00:0
1:57

HNI x Assis HNI pede vaga na MARCA para uma conhecida, 
pede para Assis ajudar no que puder.

660
706
7

24/1
1/20
11 

12:1
8:51 
dura
ção 
= 

00:0
2:10

Valkícia 84-8862-
0708 x Assis

Valkicia diz que teve a notícia de que a MARCA 
está  contratando  gente  e  Assis  diz  que  não 
está sabendo porque toda contratação tem que 
passar  pelo  crivo  de  Dra.  Perpetua  e  a 
“Digníssima”,  que  é  como  Assis  chama  a 
Prefeita.

E  sobre  esse  aspecto,  deve-se  ressaltar  que  as  unidades  de  saúde 

gerenciadas pela MARCA (os AME's e a UPA) são campo fértil  para as tradicionais 

práticas  clientelistas  e  fisiologistas,  culminando  na  troca  de  favores  escusos, 

beneficiando autoridades locais e pessoas próximas dos membros do esquema ilícito.

SMS CARLA  PARA 
ALEXANDRE 
MAGNO

Bom Dia  Dr  Alexandre  queria  saber  se 
tem  alguma  novidade  sobre  a  Marca? 
Desculpe  lhe  incomodar 
novamente.Grata:Carla Regina

SMS ALEXANDRE 
MAGNO  PARA 
CARLA

Rosy so vem semana que vem e deve lhe 
contratar

SMS CARLA  PARA 
ALEXANDRE 
MAGNO

Obg  So  o  Senhor  mesmo!  Deus  lhe 
pague!

606589
2

04/06/20
11 

22:28:
44 

duraçã
o = 

00:04:
09 

MNI x Carla MNI diz que está no São João da AME
´s e diz que Risiele,  Jonei,  Sandra, 
Soraia e Romulo irmão de Robson 
estão por lá, Carla pergunta se Carlos 
Fernando     está     por     lá     com     sua   
mulher     que     é     a     chefe     de     uma     AME  . 
Carla diz que a dona da Marca ue é 
sua amiga chega lá para quinta-feira, 
porque ela mora no Rio de Janeiro.

640547 13/09/20 16:32: De: RISIELY RISIELY  participa  a  Dra.  FRANCISCA 
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1 11 53
(00:52

)

Para: Dra. 
FRANCISCA (84 

8831-9672)

que  o  gerente  da  CEF  havia  ligado 
para Jonei para avisar que o cadastro 
desta já havia sido aprovado e que a 
avaliação  do  apartamento  ficou  no 
valor  previsto  para  o  financiamento. 
Dra. FRANCISCA diz que viu um e-mail 
enviado por RISIELY no momento em 
que  ia  enviar  um  outro  para  ela; 
continuando, afirma que “o de Enildo 
Alves”  ela  já  está  ajeitando  com 
Roberta.

651640
2

21/10/20
11 

19:06:
10 

duraçã
o = 

00:01:
19

Arsênio 84-8855-
4466 x Thiago

Arsênio diz que está havendo uns 
cortes na AME da Zona Norte e que 
já  ligaram  agora  para  algumas 
pessoas de lá e ainda não ligaram 
para Roberta, então Arsênio pede 
para  Thiago  sondar  se  Roberta 
está  no  corte  e  Thiago  diz  que 
amanhã ele sonda. 

616906
9

05/07/2
011 

13:06
:01

(04:0
1)

SIMONE (Chefe 
de Gabinete de 
Paulinho Freire) 

e RISIELY
(84 8818-

1042)

SIMONE  diz  que  Paulinho  Freire  quer 
conversar  pessoalmente  com  RISIELY  e 
pede para marcar um encontro. RISIELY 
diz  que  pedirá  a  sua  chefe  do  Rio  de 
Janeiro vir  também para esse encontro. 
Segundo RISIELY, no dia seguinte, “Rosi 
Bravo”  terá  uma  reunião  com  a  “Dra. 
Perpétuo”  depois  da  reunião  com 
Conselho Municipal de Saúde.

616980
5

05/07/2
011 

14:52
:22

(02:1
7)

RISIELY e 
SIMONE

(84 8818-
1042)

A  reunião  marcada  com o  Vice-Prefeito 
fica marcada para a terça-feira (12/07) às 
10:00hs.

620153
9

12/07/2
011 

09:12
:54

(08:4
0)

RISIELY e ROSI 
BRAVO

(21 8596-
4439)

RISIELY  pergunta  a  ROSI  o  que  deve 
dizer  à  secretária  do  Vice-Prefeito,  que 
havia ligado para ela. ROSI diz que está 
no Rio, mas que RISIELY deve dizer que 
não  poderá  ir  porque  está  em  Goiânia 
acertando  os  últimos  detalhes  de  uma 
licitação que foi ganha. ROSI diz que não 
irá a esse encontro com o Vice-Prefeito 
porque sabe que eles  apenas irão  dizer 
que  o  projeto  não  está  bem  e,  assim, 
tirarem  proveito  disso.  ROSI  diz  que 
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RISIELY  pode  ir  a  esse  encontro  e  que 
deverá  dizer  que  na  próxima  semana 
estará  em Natal  juntamente  com “Tufi”. 
Complementando,  ela  diz  que  precisará 
“agendar  Jean  Valério”  para  a  próxima 
semana. ROSI diz que “Assis”  havia lhe 
ligado para pedir  as notas fiscais e que 
ela explicou que não se tratava de notas, 
mas  de  ofícios.  Complementando,  ROSI 
diz  que  “Alexandre”  (Alexandre 
Magno viajou ao Rio de Janeiro nesse 
período)  foi  na  noite  anterior  para 
Natal  e levou consigo o “contrato e 
os  anexos  de  Igapó  e  Felipe 
Camarão”(impressos  pela  própria 
ROSI),  já  assinados,  para  colher  a 
assinatura  de  “Thiago”  e  entregar 
“lá”. ROSI  participa  a  RISIELY  que,  na 
sexta-feira,  “Alexandre”  havia  lhe 
informado  que  havia  “saído  um 
pagamento”, “uma UPA”; segundo relata, 
“Alexandre”  havia  dito  que  “Thobias” 
afirmou  que  a  ordem  bancária  estava 
pronta  e  que  esta  deveria  estar  sendo 
encaminhada para o banco na sexta-feira. 
Porém, ROSI diz que “Assis” lhe informou 
que a ordem deveria ir para o banco no 
dia  seguinte.  ROSI  pede a  RISIELY que 
diga ao Vice-Prefeito  que a  MARCA não 
pretende  inaugurar  Igapó  e  Felipe 
Camarão  em  razão  da  instabilidade  e 
insegurança quanto aos repasses.

620755
5

13/07/2
011 

10:48
:45

(09:2
1)

ROSI BRAVO e 
RISIELY

(21 8596-
4439)

ROSI  participa  a  RISIELY  que  “Assis” 
havia  lhe  ligado  e  dito  que,  nesse  dia, 
estava  liberando  o  pagamento  de  “uma 
AME” e para a liberação da pagamento de 
“uma UPA”,  no  dia  seguinte,  precisa  do 
envio dos relatórios de produção de maio 
e  junho.  RISIELY  diz  que  já  está 
providenciando  tais  relatórios.  Em 
seguida,  RISIELY diz  o que foi  debatido 
na reunião que teve no dia anterior com 
Paulinho Freire. Segundo ela, o assunto 
girou  em  torno  da  contratação  dos 
indicados  por  Paulinho  Freire. Ela 
alertou,  também,  sobre  a  intenção  de 
encerrar  os  contratos  em  razão  da 
instabilidade  nos  repasses  e  de  não 
inaugurar “Igapó”. ROSI disse que falou 
com “Alexandre” e com “Jean Valério” e 
que foi  muito  clara  com eles.  Ela diz  a 
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RISIELY que para inaugurar  “Igapó”,  no 
início  de  agosto,  deveria  já  receber  o 
repasse nessa semana.  RISIELY informa 
que  Paulinho  Freire  disse  que  estão 
querendo transferir a “UPA nova” para o 
Estado,  que  o  ideal  seria  transferir  as 
duas UPA’s  e  que indicaria  ao  Estado a 
MARCA para administrá-las.  RISIELY  diz 
que  ligou  para  ROSI,  mas  esta  não 
atendeu  e  que,  então,  passou  um BBM 
para ela.

Além disso, paralelamente ao exercício de sua função no âmbito financeiro, 

ASSIS agia intermediando pagamentos da MOLOK SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA junto 

a  URBANA  (registre-se  que  ASSIS  era  funcionário  da  URBANA  junto  com  Bosco 

Afonso, atual secretário da SEMURB, antes de ser nomeado para a SMS), conforme 

demonstram as seguintes ligações telefônicas interceptadas:

61287
78

22/06/2
011 

10:06:4
7 

duração 
= 

00:01:4
7 

Gilberto(84) 
9922-7091 x 

Assis

Assis  diz  que  está  na  SEGELM  e  o 
processo já está com Carol  Gilberto diz 
que  tá  entrando  para  falar  com  Luna 
sobre o orçamento que Assis havia falado 
que  tem  uma  parte  do  recurso  que  é 
Federal que é menor e Assis diz que tem 
parte  que  é  da  fonte  111  de  OGM 
(Orçamento  Geral  do  Município)  e  vai 
depender de Luna, mas diz que Gilberto 
não vai conseguir nada com Luna porque 
tem um orçamento do Município que foi 
bloqueado  do  STM  e  acredita  que  só 
segunda  e  pede  para  Gilberto  de 
qualquer maneira fazer uma cobrança do 
“Moloque” que está em atraso e Gilberto 
fala que é exatamente sobre a planilha 
que ele vai fazer a cobrança e Assis diz 
que  está  correndo  do  outro  lado  para 
anda o processo.

61381
16

27/06/2
011 

12:25:0
8 

duração 
= 

00:01:5
6 

Rodrigo (84) 
9959-5320 x 

Assis

Rodrigo  diz  que  acabou  de  sair  da 
URBANA e que se não houver pagamento 
de duas ou três faturas da MOLOK, caso 
contrário as caçambas não vão sair para 
rua  e  Rodrigo  diz:  “o  Alexandre  pediu 
para você falar com ele aí, belo BBM aí.”

62539
69

26/07/2
011 

10:38:1
0 

duração 
= 

Cris do Bic 84-
4009-6852 x 

Assis

Conversam sobre assuntos da Moloque 
que a URBANA não está mandando os 
créditos para lá.
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00:02:5
5 

62707
81

29/07/2
011 

16:07:4
9 

duração 
= 

00:04:4
2 

Kaliana 84-
9922-7091 x 

Assis

Assis diz que não tem esse telefone de 
Kaliana e Kaliana diz que esse é o 
telefone pessoal dela e conversam sobre 
os pagamentos para InterForte e para 
Moloque,  que Moloque faz 4  meses que 
não recebe.

62711
74

29/07/2
011 

17:22:3
2 

duração 
= 

00:00:5
5

Assis x Luna 
84-8855-2233

Assis pergunta se o cara deu balão 
mesmo e Luna diz que liga para ele em 
meia hora que ele tá todo com uma 
conversa e Assis diz mas o que vai dá 
para fazer agora e Luna diz que pelo 
menos já fica tudo estruturado e Assis diz 
que dá para pelo menos resolver o 
problema de Bosco.

62717
07

29/07/2
011 

18:52:4
1 

duração 
= 

00:01:3
1 

Assis x Bosco 
84-8866-5327

Conversam sobre o que Luna estava 
resolvendo e Assis diz que passou uma 
mensagem para ela informando o que foi 
que aconteceu, que Luna tinha prometido 
na quarta e depois tinha mudado para 
hoje e até agora nada e Assis fala que 
ligou para ele e ele disse que retornava e 
até agora nada,  Assis diz que se tiver 
qualquer coisa amanhã ele procura 
Bosco.

63271
78

19/08/2
011 

12:29:5
9 

duração 
= 

00:01:1
6 

Assis x Bosco 
Afonso 84-
9982-0355

Assis liga para dizer que ele mandou 
hoje,  Bosco fala que depois tem que 
sentar com Assis para dizer como pagar 
alguém.

64021
09

12/09/2
011 

14:35:5
7 

duração 
= 

00:06:1
2

Assis x Bosco 
Afonso 84-
8866-5327

Assis  brinca  dizendo  que  Bosco  está 
calado e pergunta se “ele” chegou junto? 
e  Bosco  diz  que  não,  “ele”  chegou 
naquele  dia  e  Assis  fala  que  na  sexta-
feira “ele” disse que resolveu o negócio 
de  seu  amigo  e  então  Assis  diz 
conversando  com  “ele”  que  disse  o 
seguinte: “pois aí foi e esqueceu de mim 
foi, não, na próxima semana a gente vê o 
seu.”  Bosco  fala  que  ele  entregou  um 
dizendo que na segunda-feira resolvia o 
restante, outro, e que houve isso mesmo 
e Assis brinca dizendo que é o advogado 
de  Bosco.  Depois  conversam  sobre  o 
processo  de  construção  de  Dr.  Marco 
Almeida,  Assis  diz  que  o  processo  é  o 
01.4287/2010-47  e  que  foi  em  uma 
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consulta  que  sua  esposa  foi  na  Clínica 
dele e ele falou que Assis trabalhou muito 
tempo  com Bosco  e  pediu  para  ver  se 
Assis  podia  ajudar.  Ao  final  Bosco  fala 
que  na  sexta  “ele”  ligou  para  Bosco  e 
perguntou  onde  Bosco  estava  e  “ele” 
disse que tem um presente para Bosco e 
então  Bosco  disse  que  estava  em uma 
reunião, mas que em 15 minutos passava 
lá  onde  “ele”  estava,  então  “ele”  falou 
que  tinha  uma  reunião  na  casa  da 
Prefeita, mas aí quando ele terminou lá 
“ele” disse que estava na MARCA, e “ele” 
foi bater lá para entregar, então Assis fala 
que  Bosco  está  com moral  e  que  pelo 
menos uma vez Bosco está com moral, 
então se despedem e encerra o áudio.

Obs.:  Em  nenhum  momento  do  áudio 
Assis e Bosco dizem o nome da pessoa 
denominada  como  “ele”,  mas  todos  os 
indícios  levam  a  crer  que  se  trata  de 
Luna.

64052
01

13/09/2
011 

15:23:5
6 

duração 
= 

00:01:1
4

Assis x 
Alexandre 84-

9901-2269

Assis  diz  que:  “nosso  amigo  perguntou 
por  você”  e  Alexandre  pergunta  que 
amigo e Assis diz o amigo lá da SEMPLA e 
Alexandre  diz  “isso,  eu  sei,  mas  eu  to 
acabando de fechar um negócio e o nosso 
amigo que a gente tava fechando, assim 
que  eu  tiver  esse  documento  eu  te 
entrego  ele  aí.”  Então  Assis  pergunta 
como foi o pago lá no “BID” (algo assim 
que Assis  fala) e Alexandre diz  que vai 
mandar a documentação para lá e Assis 
diz que vai ficar no aguardo de Alexandre 
e que qualquer coisa Alexandre ligue para 
Assis, então Alexandre diz assim que me 
liberar eu te dou um toque.

64074
46

14/09/2
011 

11:43:0
9 

duração 
= 

00:01:0
9

Alexandre 84-
9901-2269 x 

Assis

Alexandre pergunta se pode se encontrar 
às  14  horas  porque  ele  ta  pegando  o 
documento às 13:30 e Assis diz que ele 
vai está indo para Brasília e que ele pode 
passar  na  SEMPLA  e  falar  diretamente 
com  “ele”,  porque  inclusive  Assis  está 
com “ele” e Alexandre pode passar lá às 
15 horas e mostrar o relatório para “ele”.

Obs.: o “ele” é Luna.

64739
08

07/10/2
011 

12:07:1
1 

Assis x Bosco 
84-8866-5327

Conversam  sobre  os  bloqueios  que 
ocorreram nas contas dos dois e depois 
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duração 
= 

00:02:3
8

Assis diz “e o negócio deve acontecer só 
lá para terça-feira” e Bosco não entende 
e Assis fala “os nossos negócios.” Então 
Bosco  fala  que  falou  com  “ele”  e  que 
“ele”  disse  que  falou  que  havia 
possibilidade  de  ser  hoje  e  que  dele 
ninguém pode confiar nada e não pode 
confiar em nada que ele diz.

Obs.:  o  “ele”  citado  há  grande 
possibilidade de ser Luna.

64188
33

19/09/2
011 

10:01:0
4 

duração 
= 

00:01:2
1

Alexandre 84-
9901-2269 x 

Assis

Alexandre  fala  que  tem  um  amigo 
chamado Elias que está pertinho de Assis 
e que vai dar uma passada na Secretaria 
para falar com ele.

65097
45

19/10/2
011 

16:23:5
3 

duração 
= 

00:03:1
9

Bosco Afonso 
84-8866-5327 

x Assis

Bosco pergunta se Assis falou com Luna e 
Assis fala que Luna brigou com ele por 
telefone  e  Assis  disse  que  não  ligaria 
mais para Luna e que depois Luna ligou 
pedindo  desculpa,  então  em  dado 
momento  da  ligação  Bosco  diz:  “eu 
passei  uma  mensagem  para  ele  e  ele 
disse que estava trabalhando... eu falei o 
negocio  dos  vinte,  sabe?”  Assis  diz: 
“anram.”  Bosco  diz  “que  tinha....”  Assis 
então interrompe e diz: “sim, sim, sim.” 
Bosco diz “aí ele : é estamos trabalhando 
para  isso.  Tem  que  ser  até  sexta.  Ele 
disse:  exatamente.”  Assis  diz  “beleza, 
ótimo,  ótimo.”  Depois  passam  a 
conversar sobre os bloqueios das contas 
dos  dois  por  conta  do  processo 
Trabalhista  da  URBANA.  Assis  depois 
pergunta  se  Bosco  conseguiu  falar  com 
Alexandre  e Bosco responde que ele  ta 
chegando  agora  na  Secretaria  e  depois 
Bosco diz: “agora amanhã se eu puder da 
uma palavrinha com você, eu preciso de 
um favor seu aí na Secretaria.” Assis diz 
“pois não, pode falar Bosco.” Bosco diz: 
“não, não, só serve pessoalmente, para 
eu  lhe  passar  alguns  dados.”  Assis  diz 
“ok.”  Bosco  diz  “amanhã  quando  você 
tiver um tempinho me diga que eu dou 
um pulinho lá, na Secretaria, ta?” Assis 
diz “ok, um abraço.”

65099
05

19/10/2
011 

17:00:0
6 

Alexandre 84-
9901-2269 x 

Alexandre fala que conversou com Bosco 
e  ele  disse  que  tem  que  voltar  no 
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duração 
= 

00:00:5
3

Assis “homem  lá”  e  Assis  diz  que  eu  vou 
conversa com “ele” para ver se a gente 
conseguir dar um pulo lá amanhã.

Obs.: o “homem lá” é Luna.

65113
98

20/10/2
011 

10:08:1
1 

duração 
= 

00:04:0
2

Assis x Bosco 
84-8866-5327 

e podeis atende 
ligação de 

Kalazans 84-
3232-8984

Assis e Bosco conversam sobre o caso de 
Alexandre Moloque e que Luna não está 
querendo resolver o problema dele e que 
fez  pagamento  ao  Banco  Bic,  o  qual 
Alexandre estava devendo. Depois entra 
a  ligação  de  Kalazans  informando  para 
Assis  que  o  caso  do  paciente  que 
precisava do tratamento Hiperbárico tem 
a última sessão hoje e que o médico fez 
com a palavra de que seria pago e Assis 
diz que já está vendo isso com Dulce.

65279
79

26/10/2
011 

14:58:1
9 

duração 
= 

00:01:1
5

Assis x Bosco 
Afonso 84-
8866-5327

Assis diz que fez na boca do caixa algo 
para Bosco Afonso e diz que Bosco está 
devendo  para  ele  um  almoço  e  Bosco 
pergunta se fez mesmo, porque “ela” ta 
ligando para Bosco e Assis confirma que 
fez.

65328
94

28/10/2
011 

09:36:1
7 

duração 
= 

00:03:0
2

Bosco Afonso 
84-8866-5327 

x Assis

Assis  pergunta se Bosco já retornou de 
Brasília  e  depois  conversam  sobre  a 
reunião  do  Conselho  e  a  audiência  na 
DRT. Em dado momento da ligação, Assis 
fala que está com a encomenda de Bosco 
e pergunta se deu tudo certo e se Bosco 
falou com Dra. Verônica, então Bosco fala 
que está na Hermes da Fonseca e que vai 
pegar.

65331
17

28/10/2
011 

10:29:4
8 

duração 
= 

00:01:2
9

Bosco Afonso 
84-8866-5327 

x Assis

Assis  pergunta  se  Bosco  chegou,  então 
Bosco fala que está com um pessoal em 
casa e não vai ter como ir agora e Bosco 
diz:  “se  você  puder,  dá  para  você 
depositar  pelo  menos  3  (três)”  então 
Assis diz que não sabe se vai ter tempo, 
porque  ele  está  indo  para  praia,  então 
Bosco  diz  que  vai  deixar  o  pessoal  em 
casa e vai  lá  pegar e Assis  diz que vai 
aguarda Bosco.

65332
07

28/10/2
011 

10:55:3
5 

duração 
= 

00:00:4
4

Bosco Afonso 
84-8866-5327 

x Assis

Bosco  diz  que está  do  lado  de  fora  do 
condomínio de Assis.

65404
47

31/10/2
011 

11:19:4
6 

Alexandre 
Moloque x 

Alexandre liga perguntando se está tudo 
certo para reunião e Assis diz que hoje 

225



duração 
= 

00:00:5
0

Assis ele está correndo atrás do fechamento de 
folha, mas amanhã vai dar certo dos dois 
e Bosco se reunirem com Luna.

65404
60

31/10/2
011 

11:23:5
2 

duração 
= 

00:00:5
5

Alexandre 
Moloque x 

Assis

Assis  pergunta  se  Alexandre  conseguiu 
falar com Bosco e Alexandre diz que não 
conseguiu e pergunta sobre uma situação 
e se houve mais alguma coisa e Assis diz 
que teve sim, então Alexandre diz que a 
tarde  vai  ao  encontro  de  Assis  para 
passar algumas coisas.

65425
72

01/11/2
011 

09:34:1
3 

duração 
= 

00:01:5
5

Bosco Afonso x 
Assis

Bosco diz que estava com “ele” ontem na 
Audiência  Pública  da  SEMPOP  e  “ele” 
disse  que  amanhã  tem  novidades  para 
fazer aquele acerto e Bosco não está em 
Natal,  por  isso  está  ligando  para  Assis 
conversar com “ele” e Assis diz que com 
esse aval  aí  vai  cobrar mesmo e Bosco 
diz que: “hoje já voltou pros 70 de novo, 
hoje voltou pros 70 de novo, aí eu falei 
“vê pelo menos dois aí para desencadear 
a  coisa”  e  depois  pergunta  se  saiu 
dinheiro para eles não? e Assis responde 
que não e que vai já já falar com ele e 
qualquer coisa posiciona Bosco.

Obs.: o “ele” na ligação, provavelmente é 
Luna.

65965
31

21/11/2
011 

09:27:5
9 

duração 
= 

00:01:5
7

Alexandre 
Molok 84-

9901-2269 x 
Assis

Alexandre  liga  perguntando  se  Assis 
passou as mensagens para o amigo Célio 
e  Assis  diz  que  sim,  mas  ele  não 
respondeu  e  Assis  diz  que  perguntou 
como é que tava vendo e Alexandre diz 
que  vai  ao  Marcelo  direto  e  pede  para 
Assis ver o negocio com Luna e Assis diz 
que ele ta chegando amanhã ou quarta-
feira, Assis diz que vai ver se vai lá no 
Luna com o Bosco e Alexandre diz  que 
está de volta com o BBM amanhã e passa 
mensagem  para  Assis  sobre  o  assunto 
com o Luna.

65979
64

21/11/2
011 

14:57:1
7 

duração 
= 

00:00:4
5

Alexandre 
Molok 84-

9901-2269 x 
Assis

Alexandre  diz  que  o  BBM  que  Assis 
mandou  para  Célio,  ele  não  recebeu  e 
pede para Assis  reenviar  o BBM para o 
Célio.

65998
29

22/11/2
011 

08:06:5
8 

Assis x Bosco 
Afonso 5327

Assis diz que tem uma encomenda para 
Bosco e pergunta se Bosco está indo para 
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duração 
= 

00:00:5
0

Secretaria e Bosco diz que sim e que vai 
lá à Secretaria pegar com Assis.

Obs.:  Durante  o  feriado  Assis  e  sua 
esposa foram para João Pessoa fazerem 
compras  em  uma  loja  de  Designer  de 
móveis.

66017
65

22/11/2
011 

15:40:2
2 

duração 
= 

00:01:2
4

Alexandre 
Molok 84-

9901-2269 x 
Assis

Alexandre pede para Assis re-adicionar o 
BBM de Célio  (ou  é  Estelio  o  nome da 
pessoa  dita  por  Alexandre)  e  passa  o 
BBM  que  é  404ADACC  e  Alexandre  diz 
que vai está com ele amanhã às 8:30 da 
manhã  e  vai  falar  com  ele  sobre  a 
semana que vem.

SMS 26/12/1
1

10:11:0
0

Enviada por: 
(84 9914-

3959)
Para: LUNA

Conteúdo  da  Mensagem:  “Luna  bom 
dia!!!  Espero  que  seu  Natal  tenha  sido 
maravilhoso...  Me  desculpe  quebrar  o 
clima  logo  cedo  te  cobrando.  Mas 
precisamos  dos  pagtos  da  Molok,  M 
&@@K,  e  Lider!!  Alguma  previsao???
@@”.

66032
69

23/11/2
011 

09:29:4
5 

duração 
= 

00:04:4
0

Alexandre 
Molok 84-

9901-2269 x 
Assis

Alexandre pergunta se Assis passou o e-
mail  para  o  Célio  e  Assis  diz  que 
sinceramente  ainda  não  repassou  e 
pergunta o que Alexandre quer que ele 
passei  e  Alexandre  diz  que ele  já  sabe 
dos valores e sabe de tudo e pede para 
Assis informar que agora daqui em diante 
o Alexandre é quem resolve e Assis diz 
que assim fica complicado, dizer que vai 
passar  para o Alexandre e diz  que tem 
que conversar com Célio e Alexandre diz: 
“não  amigo  olha  só,  você  não  ta 
entendendo,  quando  fica  no  Rio  o 
passaporte, como o Passaporte ta no Rio. 
Então  quem  ta  representando  o 
passaporte é o Elias, que porra é essa.” E 
Assis  diz  que não ta  entendendo nada, 
mas que vai  falar  para ele de qualquer 
maneira.

66189
87

28/11/2
011 

18:46:0
0 

duração 
= 

00:01:4
1

Alexandre 
Molok 84-

9901-2269 x 
Assis

Alexandre  pergunta  se  Assis  tem  o  nº 
dessa  semana  e  Assis  diz  que  essa 
semana deve sair alguma coisa, mas que 
ele envia uma mensagem informando e 
Alexandre  pergunta se  semana passada 
Assis  fez  alguma coisa  e  Assis  diz  que 
não  e  que  Alexandre  nem se  preocupe 
que assim que ele souber Alexandre vai 
ser a primeira pessoa há ser informada, 
então Alexandre pergunta se ele ficou de 
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fazer  algo  na  sexta  e  pergunta  se  foi 
verdade ou é história e Assis pergunta se 
é  daqueles  outros  ainda  e  Alexandre 
pergunta  além  daqueles  que  Assis 
informou e Assis diz que só aquilo mesmo 
e  diz  que  essa  semana  só  quinta  e 
Alexandre  diz  que  quarta  chega  em 
Natal.

Já  ANTÔNIO  CARLOS  SOARES  LUNA  tem  interesses  empresariais  que 

conflitam com o seu atual cargo de Secretário de Planejamento de Natal.  Deve ser 

destacado  que,  no  ano  de  2005,  LUNA foi  sancionado  pelo  BANCO CENTRAL  DO 

BRASIL, ficando inabilitado para atuar no mercado financeiro por dez anos.

As  comunicações  telefônicas  interceptadas  revelam  que  a  sua  posição 

privilegiada  de  Secretário  de  Planejamento,  Finanças,  e  Logística  do  Município  - 

SEMPLA  oportunizou  um  ambiente  favorável  para  a  realização  de  negociatas, 

permitindo  que  LUNA  transformasse  a  SEMPLA  em  um  verdadeiro  "balcão  de 

negócios":

60
47
22
2

31/
05/
11

16:57
:49 = 
01:34

LUNA E 
ANDRÉ

ANDRÉ DIZ QUE TEVE UMA REUNIÃO COM LUNA E 
EDUARDO PATRÍCIO NO PITANGA PARA FINALIZAR 
UNS  ORÇAMENTOS  PARA  AS  OBRAS  DE  INFRA-
ESTRUTURA  PARA  A  COPA.  ANDRÉ  DIZ  QUE  É 
CUNHADO DE EDUARDO PARA QUE LUNA SE LEMBRE 
QUEM É ELE. LUNA DIZ QUE VAI MARCAR UMA HORA 
COM  ELE  PARA  QUE  LUNA  APRESENTE  OS 
PROJETOS.  LUNA  DIZ  QUE  UMA  PARTE  DA  OBRA 
ESTÁ LICITADA. TERIA QUE VER O QUE ANDRÉ TÁ 
QUERENDO  FAZER.  ANDRÉ  QUER  ENTRAR  COM 
PROPOSTA NA HORA DO SEGURO. ANDRÉ DIZ QUE 
PRECISA  VER  OS  PROJETOS  PARA  ENVIAR  AS 
PROPOSTAS DE SEGURO.

60
42
37
7

30/
05/
11

16:37
:26 = 
01:15

MNI E 
LUNA

MNI LIGA PERGUNTANDO SE AINDA VAI DAR TEMPO 
HOJE. LUNA DIZ QUE JÁ ESTÁ ESPERANDO O TÁXI 
PARA IR AO AEROPORTO É QUE ESTA HOSPEDADO 
NO  HOTEL  DELE.  ELA  DIZ  QUE  ELE  DEVERIA 
AVISAR.  LUNA  DIZ  QUE  TEM  QUE  SER  NA 
SURPRESA.  ELA  DIZ  QUE  VAI  LIGAR  PARA  “ELE” 
PARA QUE LUNA VÁ CONVERSAR COM “ELE”

60
42
44

30/
05/
11

16:48
:00 = 
00:38

MNI E 
LUNA

MNI DIZ QUE A PESSOA ESTÁ ESPERANDO LUNA E 
DÁ O ENDEREÇO: PONTES VIEIRA, 1838, PERTO DA 
ASSEMBLEIA.  MARQUISE.  LUNA  ESTÁ  INDO  PARA 
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2 LÁ.

604501
5 31/05/11 10:03:09 

= 00:47
LUNA E 
SERGIO

LUNA  DIZ  QUE  PASSOU  PARA  A 
URBANA  1  MILHÃO  DE  REAIS. 
PAGAMENTO DA LÍDER.

6046317 31/05/
11

13:46:4
5 = 

00:39
LUNA E EDUARDO

EDUARDO  DIZ  A  LUNA  QUE  PRECISA 
CONVERSAR  COM  ELE.  LUNA  DIZ  QUE 
AINDA  FALTA  DOCUMENTAÇÃO  E  LIGA 
MAIS TARDE PARA ELES MARCAREM DE 
CONVERSAR.

6046323 31/05/
11

13:47:5
7 = 

00:44
LUNA E EUGÊNIO

LUNA PERGUNTA A EUGÊNIO QUE NÃO É 
NENHUMA  SANGRIA  DESATADA. 
EUGÊNIO  DIZ  QUE  JÁ  ADIANTOU  EM 
PARTE.  MAS  TEM  QUE  RESOLVER  O 
RESTANTE HOJE.

604761
8

31/0
5/11

18:27
:43 = 
02:24

LUNA E HNI

LUNA  PERGUNTA  SE  HNI  RECEBEU  A 
MENSAGEM  DELE.  HNI  DIZ  QUE  SIM. 
HNI  PERGUNTA  SE  PODE  DIZER  A 
PESSOA QUE ELE TÁ FALANDO COM ELE 
POR  INDICAÇÃO  DE  LUNA.  LUNA  DIZ 
QUE FALOU COM “LAVAREDA” E QUE ELE 
ESTÁ  EM  VIAGEM  A  EUROPA,  MAS 
TERÇA VAI ESTAR AQUI. HNI PERGUNTA 
SE “LAVAREDA” VAI PARA AQUELA?. VIR 
DIRETO PELA TAP PARA DESCER AQUI. 
LUNA DIZ QUE SEXTA NÃO VAI PODER 
SAIR  DAQUI.  E  QUE  O  CARA  JÁ  VAI 
COLOCAR A PLACA. HNI PERGUNTA SE 
LUNA  CONVERSOU  COM  O  RAPAZ  DO 
BANCO  NA  QUINTA-FEIRA.  LUNA  DIZ 
QUE  A  PESSOA  LIGOU,  MAS  QUE 
QUALQUER COISA LUNA LIGASSE.  HNI 
DIZ QUE O RAPAZ DO BANCO DEU UM 
TOQUE NA “NOSSA AMIGA”.  LUNA DIZ 
QUE O COMBINADO FOI QUE ELE VIRIA 
COM  O  CARA  E  AGORA  ELE  FICOU 
DIZENDO  QUE  LUNA  TEM  QUE  IR  LÁ. 
BANANA MUITO OFERECIDA.. LUNA DIZ 
QUE  NINGUÉM  TÁ  CORRENDO  ATRÁS. 
HNI  PERGUNTA  POR  “LAVRA”?.  LUNA 
DIZ QUE VAI TÁ EM NATAL NA TERÇA. 
FOI  PARA  PORTUGAL  PARTICIPAR  DE 
ELEIÇÃO.  HNI  DIZ  QUE  VAI  FORÇAR 
COM  GERSON  UM  E-MAIL  PARA  ESSE 
RAPAZ. FAZER E-MAIL CERTINHO. LUNA 
DIZ QUE NO FINAL DE JUNHO COMEÇA 
OS CANTEIROS.  ELE  É  O  PRESIDENTE 
DA PPP.

6049553 01/06/
11

10:09:4
5 = 

LUNA E JOÃO  HNI  PERGUNTA  A  LUNA  SE  AQUELE 
NEGÓCIO JÁ ESTÁ ORGANIZADO. LUNA 
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00:14 DIZ  QUE  NÃO.  SÓ  QUANDO  SAIR  A 
FOLHA.

As  interceptações  telefônicas  registraram fortuitamente  um ajuste  entre 

LUNA e a figura de Marcos Santos, tentando burlar o Plano Diretor de Natal, visando a 

construção e a expansão imobiliária em algumas áreas da cidade:

230



6090
652

10/06/1
1

12:23:
28 = 
01:19

LUNA E 
PRISCILA 

(08432324900
)

LUNA  QUER  MARCAR  COM  ANTONIO 
SANTANA DA OFICINA. NA SEGUNDA EM 
SÃO  PAULO.  Oficina  Engenheiros 
Consultores  Associados  -  Antônio  Luís 
Santana,  diretor  da  Oficina  - 
http://www.meionorte.com/noticias/e
conomia/consultor-elogia-
desempenho-do-setut-50517.html)

610101
3

13/06/1
1

07:55:
41 = 
01:11

LUNA E 
SANTANA 

(76664550)

LUNA  QUER  SE  ENCONTRAR  COM 
SANTANA NA FENAC DA SANTOS. LUNA 
JÁ  TERÁ  UMA  REUNIÃO  HOJE  PELA 
MANHÃ  PERTO  DA  BRIGADEIRO  NA 
SANTOS.

61011
21

13/06/1
1

08:44:
38 = 
01:28

LUNA E JEAN 
(08488279638

)

JEAN  QUER  CONVERSAR  COM  LUNA. 
LUNA  TÁ  VENDO  EM  SÃO  PAULO  OS 
PROJETOS E A LICITAÇÃO DOS ÔNIBUS. 
NATAL  EM  AÇÃO  NA  CIDADE  DA 
ESPERANÇA.  PROBLEMA  COM 
PARALISAÇÃO DA OBRA DA UPA.

Não por coincidência, no dia 28 de outubro de 2011 é publicado no Diário 

Oficial  do  Município  a  contratação  da  empresa  OFICINA  –  ENGENHEIROS 

CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. - CNPJ/MF: 57.349.904/0001-44 pela quantia de 

R$ 922.028,20 (novecentos e vinte e dois mil, vinte e oito reais e vinte centavos). 

CONTRATO Nº.: 010/2011 – SEMOB   /   PROCESSO Nº.: . 038704/2011-28

OBJETO: Prestação de serviços de elaboração da minuta do edital de licitação das linhas de 

transporte coletivo da cidade de Natal.

NOME  DO  CREDOR:  OFICINA  –  ENGENHEIROS  CONSULTORES  ASSOCIADOS  LTDA.  - 

CNPJ/MF: 57.349.904/0001-44

ENDEREÇO: Rua Olvidor Peleja, 375, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP: 04.128-000.

FUNCIONAL: 15.453.23.2-527 – Operação de Transporte; 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.35 – Serviço de consultoria. FONTE: 111; 

VALOR: R$ 922.028,20 (novecentos e vinte e dois mil, vinte e oito reais e vinte centavos)

VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias.

DATA DA ASSINATURA: 26 de outubro de 2011.

PREVISÃO LEGAL: Lei nº. 8.666/93.

Assinaturas:

CONTRATANTE – ANA ELISABETH THÉ BONIFÁCIO FREIRE.

CONTRATADA – ANTÔNIO LUIZ MOURÃO SANTANA 

Testemunha – Érika Wendelly dos Santos

Testemunha – Adriana Maria Soares Cunha Torquato
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ORDENADOR DA DESPESA: ANA ELISABETH THÉ BONIFÁCIO FREIRE

Esses fatos mostram o balcão de negócios operado por LUNA.

Em outra situação, LUNA pede para Telma, servidora da SEMPLA, refazer a 

planilha de gasto com a educação desde 2009, colocando o percentual de 25%, dos 

repasses  constitucionais,  para  fins  de  responder  requisição  do  Ministério  Público 

estadual. LUNA manipula os dados, ao seu alvedrio, com o intuito espúrio de falsear o 

não cumprimento da garantia constitucional de assegurar a aplicação dos recursos 

mínimos para a educação:

605820
2

03/06/
11

08:52:
37 = 
01:30

LUNA E TELMA 
(8488279853)

REQUISIÇÃO  DO  MINISTÉRIO 
PÚBLICO.  LUNA  DIZ  PARA  TELMA 
REFAZER A PLANILHA DE GASTO COM 
EDUCACÃO DESDE 2009 COLOCANDO 
O  PERCENTUAL  DE  25%  QUE  É  O 
CONSTITUCIONAL. VAI ENTREGAR AO 
MP  DEPOIS  QUE  MOSTRAR  A 
PROCURADORIA.

Até mesmo o Presidente do Diretório Municipal do Partido Verde RIVALDO 

FERNANDES, atual Secretário Municipal de Relações Interinstitucionais e Governança 

Solidária  -  SERIG,  faz  uma  cobrança  de  dinheiro  a  LUNA,  quantia  que  deve  ser 

enviada até as oito horas da noite. Como a mensagem SMS foi enviada depois das 

19:00h, há indícios de que não se trata de um pagamento regular da administração 

pública, já que o expediente bancário já foi encerrado, mas possivelmente de dinheiro 

arrecadado  por  LUNA  em  virtude  do  cargo  público.  Relevante  assinalar  que  a 

secretaria  titularizada  por  RIVALDO  FERNANDES  era  a  secretaria  de  relações 

institucionais  que  não  lidava  com  fornecedores,  atuando  apenas  na  articulação 

política, senão vejamos:

RIVALDO PARA LUNA Amigo,  estou  no  aguardo  ,  preciso  deste  dinheiro 
ainda hoje ate as 8:00hs , me comprometi com varios 
cobradores, Rivaldo Fernandes

A preocupação de LUNA com a gestão municipal da UPA é tão peculiar que, 

ao saber que da proposta Secretário de Estado da Saúde, DOMÍCIO ARRUDA, da UPA 

ser  administrada  pelo  Estado,  tamanha  foi  a  sua  manifestação  de  revolta  e 
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indignação.  Principalmente  pelo  fato  de  saber  que era  ALEXANDRE MAGNO quem 

estava assessorando o Secretário Estadual. O tom do diálogo descrito na ligação n° 

6060651,  travado  entre  LUNA  e  o  então  Procurador  Municipal  BRUNO  MACEDO 

evidencia  muito  bem  a  preocupação  em  perder  o  controle  do  rentável 

empreendimento criminoso, principalmente pela utilização das expressões “querendo 

comer  eles”  e  “não  abre  mão  da  upa  de  jeito  nenhum”.   A  sequência  a  seguir 

demonstra claramente essa preocupação:

60603
69

03/06/
11

15:32:
10 = 
01:20

LUNA E 
VALERIA 
(8499741474)

LUNA CONFIRMA COM VALERIA QUE ELE 
ESTEVE NA SECRETARIA CONVERSANDO 
COM DOMICIO. DOMICIO DISSE AO 
NOMINUTO QUE LUNA NUNCA O 
PROCUROU 
(http://www.nominuto.com/noticias/cida
des/domicio-arruda-sobre-antonio-luna-
ele-sequer-nos-procurou/71687/)

60603
69

03/06/
11

15:33:
37 = 
02:46

LUNA E JEAN 
(5584886655
09)

FALAM SOBRE PROPOSTA DO ESTADO 
PARA GESTÃO DA UPA. COMENTAM 
SOBRE ENTREVISTA DE DOMÍCIO PARA O 
NOMINUTO.COM

60606
51

03/06/
11

16:16:
48 = 
02:21

LUNA E 
BRUNO 
(8488279840)

LUNA DIZ A BRUNO QUE GOVERNO 
PROPOS FICAR COM A UPA E CONTRATAR 
OS. LUNA DIZ QUE ELES ESTÃO 
QUERENDO COMER ELES. E NÃO ABRE 
MÃO DA UPA DE JEITO NENHUM. QUEM 
TAVA JUNTO ERA ALEXANDRE. LUNA DIZ 
“SEU AMIGO ALEXANDRE”. BRUNO DIZ 
“XANDINHO”. BRUNO DIZ QUE VAI 
PROCURAR SABER COM ALEXANDRE.

60606
81

03/06/
11

16:22:
12 = 
02:04

LUNA E MNI 
(0849926886
3)

LUNA FALA COM MNI SOBRE 
REPORTAGEM DE DOMICIO NO 
NOMINUTO. (MNI PARECE SER ALGUMA 
JORNALISTA). MNI PERGUNTA SE TEM 
ALGUMA NOVIDADE. LUNA DIZ QUE SÓ 
SEGUNDA.

60607
14

03/06/
11

16:30:
40 = 
01:46

LUNA E 
KALAZANS 
(8488291294)

LUNA FALA QUE NÃO FOI CHAMADO 
PARA REUNIÃO COM PREFEITA. APENAS 
DEIXOU O CARA LÁ, MAS NÃO ENTROU. 
LUNA FALA A KALAZANS QUE A 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE FOI 
CHAMADA PELO ESTADO COM A 
PROPOSTA DELES ASSUMIREM A UPA. 
ELA RECUSOU E PEDIU APENAS PARA 
ELES PAGAREM OS REPASSES 
ATRASADOS. LUNA DIZ QUE QUEM TAVA 
DO LADO ERA ALEXANDRE.  KALAZANS 
DIZ QUE SAIU DELE ESTA IDEIA.
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PARTE III

3.I – O COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE NATAL – A CRÔNICA DE UMA 

TRAGÉDIA  ANUNCIADA.  DA  OMISSÃO  DO  MUNICÍPIO  DE  NATAL  NA 

PREVENÇÃO DA DENGUE. UMA NOVA OPORTUNIDADE PARA A CONTRATAÇÃO 

DE  UMA  NOVA  ORGANIZAÇÃO  SOCIAL  NA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 

SAÚDE.

A dengue é uma infecção viral transmitida no Brasil pela picada do mosquito 

Aedes aegypti, cujo vetor tem ciclo de vida conhecido, segue padrões sazonais que 

podem ser previstos e cujo combate pode ser planejado e implementado com técnicas 

de  prevenção estabelecidas  e  eficazes,  consistindo  no  controle  da  proliferação  do 

vetor. 

Para que a prevenção seja eficaz, é necessário que existam : a) um número 

adequado de agentes de endemias capazes de visitar as residências do município para 

destruir o vetor, através da eliminação  das larvas do inseto e b) o cumprimento dos 

seis ciclos de visita as residências pelos agentes de endemias, trabalhando quarenta 

horas semanais, conforme diretrizes preconizadas pelo Ministério da Saúde. 

Ambas  as  medidas  necessárias  de  prevenção  foram negligenciadas  pelo 

Município de Natal, ou seja, não ocorreu a contratação de mais agentes de endemias, 

nem tampouco  os  agentes  existentes  trabalharam as  40  horas  preconizadas  pelo 

Ministério da Saúde, objetivando cumprir os seis ciclos de combate à dengue.

Em virtude deste fatos,  o Município  de Natal  foi  completamente omisso, 

gerando o ambiente necessário para o aumento do número de casos da dengue e, por 

consequência, a contratação de mais uma organização social no âmbito da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

Compulsando-se os autos do presente Procedimento Investigatório Criminal 

- PIC, é clarividente que os ciclos de visitas dos agentes ao ano (cuja meta são de 

seis)  não  foram devidamente  cumpridos,  o  que  pôs  em risco  a  saúde  da 

população deste  município,  que  acompanhou  o  crescente  número  de  casos  da 
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doença, bem como de vítimas fatais.  

Segundo informações constantes do relatório elaborado pela Secretaria 

Municipal de Saúde sobre a situação de recursos humanos das ações de controle da 

dengue em Natal/RN, ao longo dos últimos anos, não houve cumprimento das metas 

planejadas  o  que,  como  dito  outrora,  reduz  o  número  de  inspeções  por  ano  e, 

consequentemente,  mantém o  risco  de  infestação,  como  se  observa  na  tabela  a 

seguir:

ANO META  ALCANÇADA  NAS  AÇÕES  DE 
CAMPO

COBERTURA  DE  IMÓVEIS  (META 
90%)

2007 3 vistas durante o ano (ciclos) 41,90%

2008 4 vistas durante o ano (ciclos) 54,90%

2009 4 vistas durante o ano (ciclos) 54,20%

2010 3 visitas  durante o ano(ciclos)6 Não consta do relatório

Outra constatação decorrente dessa análise é o elevado número de faltas 

injustificadas dos agentes  de  endemias ao  trabalho,  o  que também comprometeu 

sobremaneira o cumprimento das metas relacionadas à vigilância epidemiológica e ao 

controle vetorial, as quais consistem em: realizar seis ciclos de visitas por ano em 

todos  os  imóveis  da  cidade  (para  alcançar  esse  parâmetro  é  necessário  um 

rendimento  médio  diário  entre  20 e 25 imóveis/dia),  observar  o  mínimo de  90% 

(noventa por cento) da cobertura de visitas aos imóveis da cidade, observar um índice 

máximo de pendência de imóveis de 10%(dez por cento) e a realizar 100% (cem por 

cento) de bloqueios de transmissão nas áreas de maior incidência de casos humanos.

A  conclusão  do  mencionado  laudo  considerou  a  probabilidade  de 

agravamento do quadro na segunda metade de 2010 e na primeira metade de 

2011, caso não houvesse recuo do número de faltas dos agentes de combate 

as endemias e da reposição dos recursos humanos do Programa Municipal de 

Controle da Dengue.

Considerando  esse  alarmante  quadro,  em  16  de  agosto  de  2010 foi 

expedida a recomendação conjunta nº 013/2010 (pelas 44ª e  47ª Promotorias 

6 A informação relativa ao ano de 2010 não consta do relatório elaborado em junho de 2010 
(antes  do  término  do  ano),  tendo  sido  prestada  por  Alessandre  Tavares,  Coordenador 
Municipal  de  Controle  da  Dengue,  em  audiência  realizada  em  02/03/2011,  na  44ª 
Promotoria de Justiça de Natal/RN. 
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de  Justiça  de  Natal  e  Procuradoria  do  Trabalho)  no  sentido  de  que  houvesse 

cumprimento da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais pelos agentes de 

endemias,  sem utilização do horário  corrido, em que também fossem requisitadas 

informações sobre a efetiva constituição de Comissão Técnica de acompanhamento 

para as justificativas de faltas, sua composição e forma de atuação.

O ex-Secretario Municipal de Saúde, Thiago Barbosa Trindade, afirma no 

Ofício nº 7697/2010 -GS/SMS, de 22/09/2010 (constante do Inquérito nº 024/09 – 

da 62ª Promotoria de Natal), que desde a Recomendação nº 013/2010, a Secretaria 

de Saúde iniciou processo para reimplementação da carga horária,  entretanto,  tal 

medida  tem  repercussão  econômica,  demandando  um  novo  planejamento 

orçamentário  e  financeiro,  assim  como  requer  negociação  com  o  sindicato  da 

categoria, sob pena de obtenção do resultado inverso ao pretendido. Ademais ressalta 

que a pasta municipal não está alheia ao problema pois vem efetivando reuniões e 

programando rodadas de negociação para que a regularização da situação ocorra de 

forma  pacífica  e  definitiva,  sem  necessidade  de  medidas  judiciais  ou  risco  de 

paralisações, o que apenas prejudicaria a população.

Sem que houvesse nenhuma ação concreta por parte do Poder Público, em 

09  de  dezembro  de  2010 foi  expedida  mais  uma  recomendação  pela  44ª 

Promotora de Justiça de Natal, nos autos do Inquérito Civil (nº 031/09) que subsidia 

a presente ação, praticamente com o mesmo objeto da anterior (Nº 013/2010).

Não se vislumbrou qualquer sinalização do Poder Público de Natal 

no sentido de reverter a situação calamitosa e de grande risco que estava 

sujeita a municipalidade. Imperaram respostas evasivas, soluções paliativas e que 

não  representam  qualquer  mudança  concreta.  Corroboram  estas  afirmativas  as 

informações constantes do Boletim Epidemiológico da Dengue elaborado durante a 

recente  Semana Epidemiológica  08  (20/02/2011 na  26/02/2011),  colacionado  nos 

autos do Inquérito 024/09,  as quais apontam no sentido de que “(...)o ano de 2011 

já se inicia com a incidência acima da média esperada para o período(...). 

Registra-se assim, um aumento de 272,29% dos casos em 2011 em relação 

ao mesmo período em 2010”.  

Esse breve histórico somente revela a omissão no combate à dengue pela 
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Secretaria Municipal de Saúde que culminou por gerar uma estado de emergência no 

município de Natal-RN, apto a levar a contratação de outra organização social, desta 

vez, o ITCI.

Ao  longo  da instrução  do Procedimento  Investigatório  Criminal,  diversos 

técnicos da SMS foram ouvidos sobre as causas do surto de dengue em 2011 e eles 

foram uníssonos em apontar  a omissão do Poder Público em não contratar  novos 

agentes de combate à dengue e não exigir o cumprimento das 40 (quarenta) horas 

semanais, como um dos fatores decisivos para o incremento dos casos de dengue, 

conforme depoimentos de LUCIO PEREIRA DA SILVA, VALDERI BARBOSA VIEIRA e 

MARIA CRISTINA DA SILVA SOUTO:

LUCIO PEREIRA DA SILVA: “QUE é coordenador municipal do programa 

de combate do dengue; QUE é coordenador desde 2006; Que ajuda a 

elaborar  os  dados  do  boletim  epidemiológico;  QUE  os  boletins  são 

enviados  para  as  secretárias,  para  as  unidades  de  saúde,  setores 

correlatos, para a assessoria de imprensa do município; QUE o boletim 

é publicado no site  da Prefeitura  (SMS); QUE em 2010 existiu  um 

aumento  do  número  de  casos  em  relação  a  2009;  QUE  a  última 

epidemia foi  em 2008;  QUE o aumento detectado em 2010 foi 

confirmado  através  do  mapa  de  vulnerabilidade  que  foi 

elaborado  em  outubro  de  2010  e  indicava  eminência  de 

epidemia de dengue; Que foram desenvolvidas algumas ações para 

atuar  nas  áreas  com  maior  incidência;  … QUE  o  diagrama  de 

combate em 2011 indica que existe uma epidemia de dengue; 

QUE vários fatores contribuíram para a epidemia,  entre eles, 

não cumprimento dos seis ciclos da dengue como preconizado 

Ministério  da Saúde (seis  ciclos)  e  falta  de envolvimento da 

sociedade; QUE os ciclos não foram cumpridos em virtude do 

deficit  de  pessoal  ,  o  número  de  faltas  justificadas  e  não 

justificadas dos agentes de endemias; QUE acredita que se os 

agentes  cumprissem  a  carga  horário  de  oito  horas,  a 

produtividade iria aumentar...”

VALDERI  BARBOSA VIEIRA :  “QUE é  supervisor  geral  do  programa 
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municipal de combate do dengue – PMCD desde 1997; Que existe um 

relatório  dos  técnicos  da  SMS   encaminhado  a  Secretario 

Municipal de Saúde pleiteando a contratação de mais agentes 

de endemias desde 2009; QUE em 2009 os ciclos de visitas de 

combate à dengue não foram cumpridos; QUE em 2010 os ciclos 

de visitas de combate à dengue não foram cumpridos; QUE os 

ciclos de visita não foram cumpridos por falta de pessoal de 

campo; QUE na solicitação efetuada em 2009 era pleiteado a 

contratação de 150 agentes; QUE em 2011 este efetivo para uma 

possível  contratação  deveria  ser  aumentado;  QUE a  epidemia  de 

dengue  em  2011  era  previsível,  por  falta  de  políticas 

preventivas;  QUE  o  quadro  se  agravou  pela  deficiência  de 

agentes e pela falta de investimento na rede básica de saúde 

para tratar o doente de dengue; QUE para amenizar o risco de 

uma  epidemia  deveria  existir  o  cumprimento  dos  ciclos  da 

dengue e ações inter-setorais (educação, urbana, etc)...”  

MARIA CRISTINA DA SILVA SOUTO : “QUE em 2008 passou a ser a 

coordenadora do Departamento de Vigilância em Saúde do Município 

de Natal; QUE a partir de 2008 passou a acompanhar semanalmente 

os boletins epidemiológicos da dengue no município de Natal; QUE em 

agosto de 2010,  o  Departamento de Vigilância  em Saúde do 

Município  elaborou  um  parecer  técnico  enviado  para  a 

Secretaria  Adjunta  de  Atenção  Integral  a  Saúde  relatando  a 

situação atual e o risco de se ocorrer uma epidemia de dengue 

se as medidas apontadas não fossem atendidas; QUE uma das 

medidas era a contratação de 150 agentes; QUE o pleito pela 

contratação de 150 agentes vem desde 2008; QUE a falta de 

agentes  contribuiu  para  o  quadro  da  dengue  atual;  QUE  o 

Departamento  de  Vigilância  em  Saúde  do  Município  não 

recebeu  nenhuma  resposta  oficial  sobre  o  pleito; QUE  o 

Departamento de Vigilância em Saúde do Município a partir de 13.ª 

semana  de  2011  verificou  que  o  número  de  casos  de  dengue 

ultrapassou o limite máximo esperado já configurando o início de uma 

epidemia; QUE  já  tinha  entregue  ao  secretario  de  Saúde  em 
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projeto  com  os  instrumentos  necessários  para  cumprimento 

dos seis ciclos de combate à dengue (150 agentes, insumos, 

equipamentos e veículos); ...”

 

Percebe-se que desde o ano de 2008 as solicitações do corpo técnico da 

Secretaria Municipal de Saúde foram reiteradamente ignoradas.  O resultado direto da 

desconstrução do já parco combate à dengue foi a explosão dos casos de dengue a 

partir de janeiro de 2011 em Natal-RN. Lembrando que, em março de 2011, Natal 

“produzia” cerca 73% dos casos de dengue em todo o Estado, ocorrendo um aumento 

intenso dos casos de dengue nos meses de março e abril, conforme tabela abaixo : 

PERÍODO NÚMERO DE CASOS 

Março -  1ª semana 664 casos

Março -  2ª semana 10900 casos

Março -  3ª semana 1437 casos

Março -  4ª semana 1708 casos

Março -  1ª semana 2054 casos

Tal aumento nos casos de dengue levaram à decretação pelo município de 

Natal do Estado de emergência, sendo esse o motivo alegado para a contratação de 

mais uma organização social, cuja contratação ocorreu na forma descrita a seguir. 

3.II – A SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA DA DENGUE DADA PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE: A CONTRATAÇÃO DE OUTRA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

(ITCI).  A  UTILIZAÇÃO  DO  ITCI  COMO  EMPRESA  DE  FACHADA  PARA 

BENEFICIAR A EMPRESA TOESA DE DANIEL GOMES DA SILVA ATRAVÉS DE 

PRÉVIO  ACERTO  COM  O  EX-SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DE  SAÚDE  THIAGO 

TRINDADE E COM O PROCURADOR MUNICIPAL ALEXANDRE MAGNO.

Em  14 de abril de 2011, o Município do Natal, por meio da Secretaria 

Municipal de Saúde – SMS, representada pelo então Secretário Municipal de Saúde 

THIAGO BARBOSA TRINDADE, publicou no diário oficial  contrato de gestão com o 

Instituto  de  Tecnologia,  Capacitação  e  Integração  Social  –  ITCI,  qualificado  como 

organização social, com sede em Recife, Pernambuco, para operacionalizar a gestão e 

executar ações e serviços de saúde constante do “Projeto Natal contra a Dengue”, 
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durante o exíguo período de 90 (noventa) dias, com o intuito de vulnerar o erário 

municipal no valor de  R$ 8.117.575,70 (oito milhões, cento e dezessete mil, 

quinhentos e setenta e cinco reais e setenta centavos), mediante dispensa de 

licitação .

Para  a  nossa  narrativa,  o  ano  de  2011  tem  início  em  janeiro,  mais 

especificamente na reunião ocorrida na Prefeitura do Município de Natal, em reunião 

em que estavam presentes DANIEL GOMES DA SILVA, PAULO EDUARDO DA COSTA 

FREIRE  (“Paulinho  Freire”,  então  na  posição  de  chefe  do  executivo)  e  THIAGO 

BARBOSA TRINDADE, em que o particular entregou o portfólio da TOESA ao Secretário 

e apresentou seu serviço de locação de ambulâncias, o que, como consta no próprio 

depoimento do então Secretário Municipal de Saúde, não foi considerado necessário à 

época pois já havia um contrato de locação de vans. 

Contudo, esse primeiro contato direto foi o pontapé inicial de um verdadeiro 

processo de negociação entre SMS e a TOESA, o que despontou na contratação não da 

TOESA em específico, mas de outra pessoa jurídica, o ITCI, escolhido não por sua 

qualificação técnica, mas por já ser uma entidade social ligada a TOESA no Estado de 

Pernambuco. 

A TOESA, interessada em lucrar com o aluguel de ambulâncias e do  call  

center,  precisava  criar  a  demanda para  seu  serviço  e  esta  foi  criada  com  a 

implantação do combate à dengue em Natal.

Foi então desenhada a distribuição dos papéis: a TOESA seria beneficiada 

com a subcontratação do serviço de ambulâncias por uma empresa do seu grupo 

(TEFE-TEFE Serviços de Saúde LTDA) e realizaria a implantação e operação de “Disque 

Dengue”, no valor mensal de R$ 1.510.698,81 – um milhão, quinhentos e dez mil, 

seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos) e em troca se encarregaria 

de oferecer o suporte técnico, inclusive de localização de pessoal técnico especializado 

ao ITCI, que não tinha em seus quadros tal capital humano; o ITCI seria a pessoa 

jurídica que meramente conferiria o título “Organização Social” aos atos do grupo, 

ainda que não atue especializadamente na saúde. Em troca, seria consagrada com a 

contratação, tal como anteriormente narrado em relação ao IPAS e a MV SISTEMAS e 

a MARCA / SALUTE SOCIALE.
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Vale  registrar  que  do  valor  total  do  contrato  (R$  8.117.575,70  (oito 

milhões, cento e dezessete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta 

centavos)  celebrado entre o ITCI e a SMS, a TOESA iria receber mais da metade 

deste valor (55,8%), ou seja, R$ 4.532.096,43 (quatro milhões, quinhentos e trinta e 

dois mil, noventa e seis reais e quarenta e três centavos) . 

Aliás, o depoimento de THIAGO TRINDADE ajuda a esclarecer uma pequena 

parte desta trama : 

“QUE em abril de 2010 passou a ser Secretário Municipal de Saúde do 

Município de Natal; QUE antes trabalhava na SEMSUR como secretário 

adjunto da SEMSUR; QUE antes trabalhou na equipe de transição da 

Prefeita  na  elaboração  de  relatórios  de  transição  (diagnósticos  das 

secretarias); QUE assumiu o cargo de Secretário Municipal de Saúde 

por convite da Prefeita; QUE logo que assumiu começou a pesquisar 

sobre a participação do terceiro setor na área de saúde; Que existia 

um ligação da Prefeita com o Secretário Estadual de Saúde (Sérgio 

Cortes); QUE existia uma grande experiência do terceiro setor no Rio 

de Janeiro; QUE a SMS fez uma pesquisa nacional sobre organizações 

sociais que atuavam no Brasil; … QUE quando Paulinho Freire estava a 

frente  da  Prefeitura  em  janeiro  de  2011,  o  depoente  estava  no 

Gabinete do Prefeito em uma reunião sobre outro assunto; QUE nesta 

ocasião foi apresentado a duas pessoas que apresentaram um portfólio 

de  serviços;  QUE uma das  pessoas  era  DANIEL  GOMES do  Rio  de 

Janeiro;  QUE não  se  recorda  o  nome da outra  pessoa;  QUE neste 

portfólio tinha um registro de preços de locação de ambulâncias no 

Estado de Pernambuco; QUE entregou um cartão para DANIEL GOMES 

e  este  enviou  em  email,  no  dia  18  de  janeiro  de  2011,   com 

informações sobre  a  ata  de  registro  de  preços de  ambulâncias  em 

Pernambuco; QUE não deu certo a contratação, pois a SMS já locava 

estas vans; Que os contratos foram encerrados; QUE neste portfólio 

existia um item ligado ao combate da dengue; QUE DANIEL GOMES 

mencionou  o  funcionamento  do  projeto  que  incluía  o  centro  de 

hidratação e o sistema de controle de monitoramento do sistema de 
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endemias e de seus agentes; QUE em virtude da ameaça de greve por 

parte dos agentes de endemias e das dificuldades de implementar as 

oito horas, surgia a ideia de se contratar uma OS; QUE a SMS entrou 

em  contato  com  DANIEL  GOMES  para  que  fosse  apresentado  um 

projeto de combate a dengue específico para Natal, conforme ofertado 

no portfólio da instituição; QUE foi feito uma reunião na SMS com um 

proponente de um projeto para combate a dengue; QUE participaram 

desta reunião DANIEL GOMES e um oficial de Corpo de Bombeiros do 

Estado do Rio de Janeiro por parte da empresa proponente; QUE por 

parte  da SMS participaram o depoente  e técnicos  da vigilância  em 

Saúde;  QUE  nesta  reunião  ficou  acordado  a  aplicabilidade  deste 

projeto para Natal; QUE foi pedido que DANIEL GOMES apresentasse 

uma planilha com o custo do projeto; QUE alguns dias depois, esta 

planilha foi entregue na SMS e chegou as mãos do depoente; QUE esta 

é  a  planilha  existente  nas  fls.  84/88  QUE a  planilha  de  custos  foi 

apresentada pelo ITCI; QUE o ITCI apresentou um projeto de combate 

à dengue em Natal; QUE mencionou para a Prefeita a existência de um 

projeto, via OS, que albergava todos os pleitos para tornar viável o 

aumento de carga horário dos agentes e o combate à dengue; QUE os 

custos do Projeto de Combate à Dengue foram apresentado à Prefeita 

de Natal, antes da contratação, pois não contrataria qualquer projeto 

sem antes  comunicar  os  custos  à  Prefeita;  QUE  o  valor  global  do 

contrato era por volta de R$ 8.000.000,00, pois eram os recursos que 

poderiam ser utilizados naquelas ações de combate; QUE foi marcado 

uma reunião para que o projeto fosse apresentado a Prefeita pelos 

representes do ITCI; QUE este reunião foi na SETURDE; QUE nesta 

oportunidade,  o  chefe  da Casa  Civil  passou a  ter  conhecimento  do 

Projeto;   QUE  não  sabe  dizer  como  foi  elaborado  o  termo  de 

referência, pois não se envolvia na formatação do projeto.”

 

Aliás, não é a primeira vez que DANIEL GOMES DA SILVA da TOESA frauda 

o  processo  licitatório  para obter  lucros  excessivos  em um contrato  de combate  à 

dengue. Tal fato já ocorreu no Rio de Janeiro, tanto é que ele é demandado em uma 

ação de improbidade administrava e réu em uma ação penal do Ministério Público do 

Rio de Janeiro, conforme notícia do portal “O GLOBO” (http://g1.globo.com/rio-de-
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janeiro/noticia/2010/12/denunciadas-7-pessoas-por-suspeita-de-fraude-em-

contrato-na-saude-do-rj.html) : 

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou sete pessoas 

à  Justiça  por  suspeita  de  envolvimento  em fraudes  num  contrato 

entre a Secretaria estadual de Saúde e a empresa Toesa Service. 

Segundo o MP-RJ, foram encontradas cerca de 40 irregularidades no 

processo.

De acordo com a denúncia, a  manutenção dos carros usados no 

combate  à  dengue  custava  mais  caro  à  Secretaria  do  que  a 

compra  de  uma  frota  nova.  Os  promotores  concluíram  que  "a 

contratação da Toesa é fruto de uma sucessão de irregularidades” e 

que houve "flagrante superfaturamento dos valores orçados".

Em 2008, a secretaria decidiu terceirizar a manutenção dos veículos. A 

empresa Toesa Service venceu a licitação. Pelo contrato assinado em 

2009,  a  companhia  se  responsabiliza  pela  manutenção  de  111 

veículos, e cobra por isso R$ 4.980.000. Para o MP-RJ, os valores não 

correspondiam aos serviços efetivamente prestados.

Por  isso,  segundo  os  promotores,  para  justificar  a  cobrança,  o 

superintendente da Toesa, Daniel Gomes, apresentou à Secretaria de 

Saúde notas fiscais que continham declarações falsas.

Segundo o Ministério Público, os crimes praticados na contratação da 

Toesa  Service  Ltda.  só  foram  possíveis  pela  articulação  entre  as 

empresas  e  os  servidores  públicos,  sempre  coordenados  por  Cesar 

Romero Vianna Junior7,  que era o então subsecretário  executivo de 

Saúde.

Os  promotores  afirmam  que  "os  fatos  criminosos  praticados  na 

contratação da Toesa foram fruto de ajustada divisão de tarefas entre 

os denunciados e outros agentes públicos [...] sempre sob a batuta do 

7 Cesar Romero, exonerado em maio, depois do escândalo de superfaturamento, é primo de 

Verônica Vianna, mulher do secretário de Saúde, Sérgio Côrtes. Os dois trabalhavam juntos 

desde o tempo em que ocupavam cargos no Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia. 

Disponível  em:  http://oglobo.globo.com/rio/mp-acusa-ex-subsecretario-estadual-de-saude-

de-fraudar-licitacao-2926905
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denunciado  Cesar  Romero".  Eles  acusam  o  ex-subsecretário  de 

celebrar o contrato com valores superfaturados possibilitando o desvio 

de mais de R$ 1,5 milhão em favor da Toesa.

Em  e-mail  (5c8a9bcaf3c7f15d1a259eab26120edb.eml)  obtido  através  de 

cooperação internacional,  por  meio  do MLAT (Mutual  Legal  Assistance Treaty), 

THIAGO TRINDADE já recebe em  18 de janeiro de 2011 de DANIEL GOMES da 

TOESA uma proposta de combate à dengue em Natal que iria se materializar meses 

depois no contrato com o ITCI:

From: Daniel Gomes 

Sent: Tuesday, January 18, 2011 10:11 AM
To: thiagotrindade.adv@gmail.com 
Subject: Propostas de Combate a Dengue

Caro Thiago,

Conforme acertado em nossa reunião, segue em anexo o Projeto de 
Combate a Dengue, conforme modelo que operamos no Estado do 
Rio de Janeiro.

Todas as ações descritas podem ser implementadas rapidamente na 
Cidade de Natal.

Conforme discutimos, é possível usarmos os Guardas Municipais , como 
usamos no Rio de Janeiro os Bombeiros para esse serviço. De fato, funciona 
bem esse tipo de Projeto, pois alem de tudo, motivo bastante os Guardas 
Municipais para atuarem no Projeto, alem de gerar um ganho extra para 
eles. Também podemos implantar o nosso modelo de Gestão com os 
agentes de endemias que a SMS tem nos seus quadros, porem os 
resultados são um pouco diferentes.

Para você ter uma idéia, pelos números que temos:

800 mil habitantes, 310 mil endereços pagantes de IPTU, sendo 80% 
edificadas, 3,5 habitantes por residência.

Precisaríamos dos seguintes números:

400 guardas municipais por dia, considerando o em regime de escala de 
12x36hs – seriam necessários 800 guardas disponíveis no projeto.

27 coordenadores por dia, considerando o em regime de escala de 12x36hs 
– seriam necessários 54 coordenadores disponíveis no projeto.

Os valores mensais que o Estado do Rio de Janeiro paga a cada Bombeiro 
para esse tipo de escala é de R$ 686,00 para o agente de campo e de R$ 
1.000,00 para os Coordenadores

Com certeza com a implantação dessas medidas os resultados serão 
obtidos rapidamente e a população terá a percepção clara da atuação da 
Prefeitura nesse caso.
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Caso você tenha interesse e aprove o detalhamento apresentado, posso 
apresentar de imediato uma estimativa de valores.

Fico no aguardo,

Daniel Gomes

Diretor Presidente

Tel.: 21 9999-1397

  A ligação entre TOESA e ITCI já existia antes do contrato com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Natal. DANIEL GOMES DA SILVA da TOESA já possuía parcerias 

comerciais com o ITCI em Pernambuco, conforme depoimento de MARCOS HENRIQUE 

CRISPIM  que  também relata  os  diversos  contratos  que  a  empresa  possui  e  que 

precisam ser melhor analisados pelos Ministérios Públicos Estaduais,  fato que será 

feito  através  da  remessa  aos  diversos  estados  do  material  produzido  nesta 

investigação através do compartilhamento da prova já deferido por este Juízo: 

“QUE é empregado de uma empresa chamada TOESA SERVICE SA; 

Que é uma empresa do Rio de Janeiro; QUE a empresa atua na parte 

de  locação  de  vans,  ambulâncias  (com  mão  de  obra),  serviço  de 

manutenção  mecânica,  postos  médicos,  eventos  médicos  e 

emergências médicas (home care); QUE a TOESA SERVICE SA atua 

em vários Estados, entre eles, Pernambuco, Goiânia, Brasília, 

São Paulo e Rio de Janeiro; QUE tem contratos com empresas 

como a  Bradesco  Seguros,  Amil  Resgastes  e  Petrobrás;  QUE 

tem contratos também com a Administração Pública; QUE em 

Pernambuco  tem  um  contrato  com  o  Governo  do  Estado 

(locação de vans e ambulâncias) e também com a Prefeitura de 

Recife (locação de vans e ambulâncias); QUE em Goiânia tem 

um  contrato  com  o  Governo  do  Estado  (locação  de 

ambulâncias); QUE em Brasília tem um contrato com o Governo 

do  Estado  (locação  de  vans  e  ambulâncias);  QUE no  Rio  de 

janeiro  tem  contratos  com  vários  segmentos  do  Governo 

(Governo do Estado, Prefeitura e Governo federal); QUE com o 

Estado do Rio de janeiro tem contrato para locação de vans no 

combate à  dengue; Que com o município  do  Rio  de  Janeiro  tem 

contrato de locação de ambulâncias para toda rede municipal;  QUE 

245



todos  os  contratos  de  locação  são  com mão de  obra;  QUE com o 

Governo Federal tem um contrato de locação de ambulância e carros 

de passeio para atender home care;  QUE o contrato do Governo 

federal é com o INTO (Instituto de Traumo e Ortopedia) que 

funciona no Rio de Janeiro  ;   QUE em São Paulo os contratos são só 

com empresas privadas; QUE a  TOESA SERVICE SA é um holding, pois 

tem outras empresas dentro do grupo, entre elas a TEF TEF Serviços 

Médicos e Locações; QUE a TEF TEF  Serviços Médicos e locações é 

sediada no Rio de Janeiro; QUE o ITCI é uma organização social; 

QUE o ITCI tem projetos no Rio de Janeiro, mas não se recorda 

quais  são  os  projetos;  QUE  acredita  que  o  ITCI  está 

participando  de  licitações  na  UPA  em  Recife,  mas  não  tem 

certeza;  QUE  o  presidente  do  grupo   TOESA  SERVICE  SA  é 

Daniel  Gomes  da  Silva;  QUE  estava  trabalhando  em  Recife 

gerenciando a frota da  TOESA SERVICE SA desde agosto de 

2010; QUE já conhecia o corpo técnico da ITCI; QUE conhecia 

da ITCI o Celso, a Miriam e a Janeide; QUE a  TOESA SERVICE 

SA  já  tinha  relações  comerciais  com  o  ITCI,  pois  eles  são 

parceiros em outros projetos;  QUE não se recorda quais são 

estes outros projetos.” 

 

MYRIAN  ELIHIMAS,  a  representante  legal  do  ITCI,  cujo  sócio  oculto  é 

EUGÊNIO  PEREIRA  LIMA  FILHO,  como  será  melhor  exposto  a  seguir,  confirma  a 

existência de anteriores relações comerciais com a TOESA e a total inexperiência do 

ITCI com o combate à dengue : 

“QUE  o  ITCI  foi  fundado  em  2002;  QUE  o  ITCI  foi  fundado  para 

trabalhar com o terceiro setor; QUE participou da fundação do ITCI; 

QUE eram cinco pessoas inicialmente; QUE em 2005, o ITCI começou a 

trabalhar com o terceiro setor em um projeto relacionado a pobreza 

rural,  em um município  do  interior  do  Piauí  que  não se  recorda o 

nome; QUE acredita que foi um convênio; QUE o ITCI trabalhou na 

educação  de  informática  em  creche,  um  trabalho  relacionada  as 

mulheres do bairro da Torre em Recife, um estudo sobre a situação da 

área de tecnologia do Piauí, da capacitação de plano de saúde, gestões 

246



em pequenos hospitais na parte de informática no interior do estado 

de pernambuco; QUE há três anos o ITCI passou a investir na área de 

saúde;  QUE o ITCI nunca fez um serviço de combate a dengue, 

mas  contratou  profissionais  com  experiência  no  combate  à 

dengue;  QUE  Ricardo  Oliveira,  Saulo  Fernandes  foram 

contratados no começo do ano em março de 2011;  QUE em 

2010,  o ITCI chegou a participar  do processo de seleção de 

algumas UPA´s em Recife; QUE não foi vencedora em nenhuma 

delas; QUE o ITCI resolveu melhorar o quadro técnico e começou a 

convidar pessoas com esta experiência anterior; QUE não se recorda 

como os nomes Ricardo Oliveira e Saulo Fernandes chegaram 

ao ITCI; QUE recebe muitos currículos pelo site do ITCI; QUE a ideia 

era trabalhar que o ITCI trabalhasse com UPA´s; …  QUE conheceu 

Daniel  Gomes em Recife  há uns seis  meses;  QUE a empresa 

dele  trabalha  com  transporte  de  paciente  e  logística  de 

transporte  na  área  de  saúde;  QUE  o  ITCI  teve  um contrato 

pequeno com a empresa de Daniel Gomes chamada TOESA; QUE 

foi  um contrato de uma capacitação e a TOESA colocou uma 

ambulância no evento; QUE Daniel  Gomes tem uma  filial  no 

Recife; QUE Daniel Gomes é do Rio de Janeiro.  ”  

Note-se que o ITCI não tinha nenhum experiência no combate à dengue e 

foi  utilizado  apenas  por  ter  o  título  de  “organização  social”  que  iria  viabilizar  a 

contratação  indireta  da  empresa  de  DANIEL  GOMES  DA  SILVA,  a  TOESA,  pela 

Secretaria Municipal de Saúde.  

Para viabilizar a contratação do ITCI, DANIEL GOMES DA SILVA, da TOESA, 

encarregou-se  de  reunir  o  quadro  técnico  para  viabilizar  a  operacionalização  do 

contrato pelo ITCI. 

 

A primeira pessoa contratada por DANIEL GOMES para viabilizar a farsa da 

contratação do ITCI em Natal-RN foi o Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros do 

Estado do Rio de Janeiro, RAFAEL MOREIRA DA PAIXÃO que montou uma equipe para 

atuar no projeto. O vínculo anterior entre DANIEL GOMES e RAFAEL PAIXÃO ocorreu 

através da locação de veículos que a TOESA realizava à Prefeitura do Rio de Janeiro, o 
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mesmo contrato que foi considerado fraudado e superfaturado pelo Ministério Público 

do Rio de Janeiro.

 

O vínculo anterior entre RAFAEL PAIXÃO e DANIEL GOMES DA SILVA da 

TOESA é confirmado pelo funcionário da empresa MARCOS HENRIQUE CRISPIM : 

“Que acredita que no dia 08 de abril de 2001 houve um convite 

de  presidente do grupo  TOESA SERVICE SA, Daniel Gomes da 

Silva,  para o depoente; QUE o convite era para trabalhar no 

combate à dengue no município de Natal, junto com a equipe 

do Coronel Rafael; QUE já tinha trabalhado no combate a dengue no 

município e no Estado do Rio de Janeiro no combate à dengue junto 

com a equipe do Coronel Rafael; QUE esta experiência no combate à 

dengue foi de 2008 à 2010; Que atuava como gestor de logística neste 

projeto no Rio de Janeiro; Que o gestor de logística é responsável pela 

roteirização  das  vans,  identificação  dos  pontos  de  apoio  para 

locomoção dos agentes;  QUE é contratado da  TOESA SERVICE SA 

(TEF TEF Serviços Médicos e locações);  (…)   QUE quem está fazendo   

a  capacitação  dos  agentes  contratados  da  ITCI  é  o  Robson, 

Paulo  e  Ademar;  QUE  estes  três  fazem  parte  da  equipe  do 

coronel Rafael; QUE o coronel Rafael mora no Rio de janeiro, 

mas participou da implantação do Projeto de Combate à dengue 

em Natal; QUE o coronel Rafael ministrou palestras.”

 

DANIEL GOMES DA SILVA da TOESA em seu depoimento também confirma 

que conhecia o Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, 

RAFAEL MOREIRA DA PAIXÃO, mas nega que o tenha indicado ao ITCI:

“QUE conhecia o Coronel Rafael Paixão do Rio de Janeiro; QUE não 

apresentou o Coronel Rafael Paixão ao ITCI.”  

Tal  negativa  é  desmentida  através  do  conteúdo  de  um  e-mail 

(96e19effc0e7250bd7f09f4ced5c1c81.eml) obtido através do DRCI por meio do MLAT 

(Mutual  Legal  Assistance  Treaty)  enviado  por  DANIEL  GOMES  à  THIAGO 

TRINDADE, datado de 18 de janeiro de 2011:
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From: Daniel Gomes 

Sent: Tuesday, January 18, 2011 10:46 AM
To: thiagotrindade.adv@gmail.com 
Subject: Contato

Caro Thiago,

Apenas complementando, segue abaixo o contato do Tem Cel. Rafael Paixao 
que e o Coordenador Executivo do Combate a Dengue no Estado do Rio de 
Janeiro.

Tem Cel Rafael Paixao

Tel.: 21 7820-1116

Email.: rafaelpaixao@globo.com
Sds,

Daniel Gomes
Diretor Presidente

O Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, 

RAFAEL MOREIRA DA PAIXÃO veio à Natal para cuidar dos detalhes antecedentes a 

celebração do contrato com a ITCI, sem autorização dos seus superiores no Corpo de 

Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, sendo inclusive punido por ter ido à Natal, 

sem autorização do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros,  por transgressão 

MÉDIA, com a detenção de 15 dias. 

 

Assim, o Estado do Rio de Janeiro estava remunerando um militar que não 

cumpriu  os  requisitos  de subordinação e hierarquia  que deve existir  em qualquer 

unidade militar, ausentando-se do seu local de trabalho, sem qualquer conhecimento 

do seu Comandante, para contribuir decisivamente para a realização de um contrato 

superfaturado que iria lesar os cofres  públicos do município de Natal em mais de oito 

milhões de reais !

Aliás, o material desta investigação também será enviado ao Comandante 

do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro para que adote medidas mais severas contra 

este militar que envergonha a corporação do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de 

Janeiro.
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O  Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, 

RAFAEL MOREIRA DA PAIXÃO veio à Natal como funcionário do ITCI encarregado de 

dar  uma  roupagem  técnica  ao  projeto  concebido  para  desviar  recursos  públicos 

potiguares.

Diversos depoimentos colhidos neste Procedimento Investigatório Criminal-

PIC  retratam  o  papel  ocupado  pelo  insubordinado  Tenente  Coronel  do  Corpo  de 

Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, RAFAEL MOREIRA DA PAIXÃO:

MARIA CRISTIANA DA SILVA SOUTO : “QUE ocorreu uma reunião após 

o estado de emergência e antes do contrato com a ITCI; QUE estavam 

presentes  nesta  reunião  a  depoente,  o  coordenador  técnico  do 

programa  da  dengue  (Alessandre), Rafael  Paixão,  Crispim, 

Daniel(RJ), o Secretário de Saúde, Annie e o Chefe de Gabinete do 

Secretaria de Saúde (Carlos Fernandes);  QUE não sabia que eles 

eram representantes do ITCI; QUE pensou que era uma equipe 

técnica do Rio de Janeiro que viria dar suporte ao combate à 

dengue;  QUE  no  dia  seguinte  Rafael  Paixão,  Crispim,  Daniel 

(RJ) compareceram ao Departamento e pegaram uma cópia do 

plano  de  contingência  para  enfrentamento  da  epidemia  de 

dengue do município e os mapas dos bairros da cidade; QUE 

quem tinha conhecimento técnico era Rafael Paixão; QUE tomou 

conhecimento da elaboração do Projeto Natal  Contra a Dengue dois 

dias antes da publicação do contrato do Diário Oficial, em uma reunião 

de apresentação do projeto; QUE estavam presentes a depoente,  o 

coordenador  técnico  do  programa  da  dengue  (Alessandre),  Rafael 

Paixão, Crispim, Daniel(RJ), o Secretário de Saúde, Annie, o Chefe de 

Gabinete Civil, a Prefeita, Prof. Rivaldo e outros assessores; QUE nesta 

reunião ocorreu a  apresentação do Projeto  Natal  Contra  a  Dengue; 

QUE acredita que o Projeto Natal Contra a Dengue foi elaborado 

por Rafael Paixão, Crispim e Daniel (RJ);

COSMOS MARIZ DE SOUZA MEDEIROS : QUE é secretário do SINDAS 

(Sindicato dos Agentes de Saúde); QUE acompanha o cotidiano dos 

agentes  de  endemias  no  combate  á  dengue;  QUE  soube  da 
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contratação  da  ITCI  através  de  uma  contato  do   Tenente 

Coronel Rafael Paixão do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro 

com  o  SINDAS;  QUE  o  Tenente  Coronel  Rafael  Paixão 

compareceu  na  sede  do  SINDAS,  a  mando  do  Secretario 

Municipal de Saúde Thiago Trindade, para explicar como seria a 

atuação do ITCI; QUE no término da conversa mencionou que o 

SINDAS poderia indicar as vagas dos 150 agentes que seriam 

contratados  pelo  ITCI; QUE  esta  reunião  foi  uma  dia  antes  da 

publicação  do  contrato  no  Diário  Oficial  do  Municipal,  dia  13/04 

(quarta-feira);

LUCIO PEREIRA DA SILVA : “QUE soube que o ITCI estava em Natal em 

uma  reunião  no  dia  08  de  abril  de  2011  para  aplicar  um  projeto 

chamado  “Natal  contra  a  dengue”;  QUE  estavam  presentes  os 

funcionários do ITCI de nomes Rafael Paixão e Marcos Crispim e 

outro  que  não  se  recorda  o  nome; QUE  estavam  presentes 

presentes também Alessandre (Coordenador do Programa Municipal da 

dengue) e Maria Cristina Souto (Chefe do departamento de Vigilância 

em Saúde); QUE os representantes do ITCI apresentaram o formato do 

projeto; QUE o depoente forneceu os formulários com a base territorial 

de  imóveis  por  quarteirão;  QUE  apresentaram  os  escopos  do 

projeto,  mas  não  apresentaram  metas  específicas;  QUE  os 

representantes do ITCI falaram que precisavam de ajuda dos 

técnicos da SMS para desenvolver o projeto.”   

Aliás,  o  Tenente  Coronel  do  Corpo  de  Bombeiros  do  Estado  do  Rio  de 

Janeiro,  RAFAEL  MOREIRA  DA  PAIXÃO  também  recrutou  no  Rio  de  Janeiro  os 

responsáveis (ADEMAR DA PAIXÃO LIMA, PAULO FURTADO FONTES e ROBSON BUENO 

PEREIRA) por dar o treinamento aos agentes de endemias que seriam contratados 

pelo  ITCI  para  o  Projeto  Natal  contra  a  Dengue,  todos  funcionários  públicos  da 

FUNASA que seguindo o mau exemplo do Tenente  Coronel  RAFAEL MOREIRA DA 

PAIXÃO também vieram à Natal sem autorização de seus superiores na FUNASA, para 

trabalhar em um projeto privado, realizado por uma organização social  contratada 

ilicitamente, mostrando o nível  de  interesse destas pessoas pelo serviço público. 
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Aliás,  outro  detalhe  interessante  do  recrutamento  dos  três  funcionários 

públicos  mencionados acima é que o  convite  para  participar  do projeto  em Natal 

ocorreu antes do ITCI ter sido escolhido pela Secretária Municipal de Saúde (processo 

00000.021671/2011-87) para coordenar o projeto de combate à dengue. O processo 

começa em 06 de abril de 2011, com o memorando da Secretaria adjunta de Gestão 

do Trabalho e Apoio Imediato aos Serviços de Saúde, ANNIE AZEVEDO DA CUNHA 

LIMA e é encerrado no dia 14 de abril de 2011, com a publicação no Diário Oficial do 

Município do contrato entre o ITCI e a SMS, o que demonstra o acordo prévio para a 

contratação da entidade. 

ADEMAR DA PAIXÃO LIMA : “QUE desde 1988 trabalha no combate à 

dengue no Rio de janeiro; Que neste trabalho conheceu o coronel 

Rafael Paixão, no projeto “Rio Contra a Dengue”; QUE o projeto 

“Rio  Contra  a  Dengue”  era  administrado  pela  Secretaria 

Estadual  de Saúde;  QUE acredita  que no  final  de março  ou 

início de abril teve um conversa com o Coronel Rafael do Corpo 

de Bombeiros sobre a possibilidade de trabalhar em um projeto 

de capacitação dos agentes de combate à dengue em Natal; 

QUE o Coronel Rafael informou que o ITCI iria administrar o projeto; 

QUE acredita que o projeto de combate á dengue implementado em 

Natal  foi  elaborado  em  sua  parte  operacional  pelo  Coronel  Rafael 

Paixão; QUE conversou com o Coronel Rafael sobre a remuneração que 

iria receber para trabalhar no projeto; QUE no dia que embarcou para 

Natal teve depositado em sua conta corrente parte do valor acordado 

com o Coronel Rafael; QUE passou os dados de seu conta bancária 

para  o  Coronel  Rafael;  QUE  até  aquele  momento  não  conhecia 

ninguém do ITCI; QUE recebeu R$ 4000,00; QUE não se recorda quem 

fez o depósito; QUE não sabe se foi depositado pelo ITCI; Que no dia 

18 chegou à Natal para fazer a capacitação dos agentes; Que quando 

chegou  em  Natal  conversou  com  Myriam  do  ITCI  sobre  a  sua 

contratação;  QUE  não  se  recorda  se  chegou  a  assinar  algum 

contrato com a ITCI; … QUE nunca tinha ouvido falar do ITCI 

antes de trabalhar neste projeto.”

PAULO FURTADO FONTES : QUE desde 1991 trabalha no combate à 
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dengue no Rio de janeiro; Que neste trabalho conheceu o coronel 

Rafael Paixão, no projeto “Rio Contra a Dengue”; QUE o projeto 

“Rio  Contra  a  Dengue”  era  administrado  pela  Secrataria 

Estadual de Saúde;  QUE acredita que no começo de abril, entre 

o dia primeiro à quatro, teve um conversa com o Coronel Rafael 

do Corpo de Bombeiros sobre a possibilidade  de trabalhar em 

um projeto de combate á dengue em Natal; QUE o projeto iria 

ser iniciado no começo de abril; QUE foi informado que o projeto 

seria desenvolvido pelo ITCI e que o depoente seria responsável por 

fazer a capacitação dos agentes;  QUE acredita que no dia 04 de 

abril, o Coronel Rafael confirmou a participação do depoente no 

Projeto a ser desenvolvido em Natal; QUE acredita que chegou em 

Natal  no  dia  08 ou 09 de  abril;  QUE quando chegou em Natal  foi 

contratado pelo ITCI; QUE não assinou nenhum contrato com o ITCI; 

QUE  tinha  a  função  de  capacitar  os  agentes  e  acompanhá-os  em 

campo; QUE nunca tinha ouvido falar do ITCI antes de trabalhar neste 

projeto;

ROBSON BUENO PEREIRA : QUE foi contatado pelo Coronel Rafael 

Paixão do Corpo de Bombeiros ou no final de março ou no início 

de  abril;  QUE  o  contato  foi  feito  pessoalmente  no  Rio  de 

Janeiro; QUE o  Coronel Rafael Paixão do Corpo de Bombeiros 

apresentou  o  Projeto  Natal  contra  a  Dengueque  seria 

desenvolvido em Natal; QUE ele mencionou que o projeto seria 

coordenado por  uma organização social;  QUE é  funcionário  da 

FUNASA, cedido ao Estado do RJ ( Secretaria de estado de Saúde e 

defesa Civil do Rio de janeiro;  QUE já trabalhava com o  Coronel 

Rafael Paixão do Corpo de Bombeiros no Projeto Rio Contra a 

Dengue;  … QUE teve uma reunião geral  para tratar  de  todo 

contrato do ITCI, onde o município fez algumas solicitações e 

remanejamentos; QUE estavam presentes por parte do ITCI , o 

depoente, SAULO, MARCOS CRISPIM, DANIEL CABRAL, DANIEL 

(RJ); QUE este DANIEL (RJ) era chamado de DANIEL da TOESA; 

QUE DANIEL (RJ) era um dos articuladores do desenvolvimento 

do projeto junto com MARCOS CRISPIM na parte dos veículos”
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A segunda pessoa contratada por DANIEL GOMES DA SILVA da TOESA para 

viabilizar a farsa da contratação do ITCI em Natal-RN foi o militar reformado do Corpo 

de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, o médico RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA E 

SILVA, que ficou encarregado de gerenciar  a  enganosa  “Central  de Hidratação do 

ITCI” que  foi  instalada  nas  dependências  da  Unidade  de  Pronto  Atendimento  da 

Cidade da Esperança desativada em janeiro de 2011 pela SMS, além de coordenar a 

equipe médica do projeto. Em seu depoimento,  RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA E SILVA 

conta como chegou ao projeto do ITCI :
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entidade já tinham se apresentados para as secretarias municipais de 

Saúde em algumas prefeituras do nordeste, como Natal e João Pessoa, 

como  capaz  de  elaborar  projetos  de  gestão  de  saúde;  …  QUE  a 

secretaria municipal de Saúde mostrou interesse no projeto do ITCI de 

combate à epidemia da dengue  e assistência aos paciente acometidos 

com dengue;  Que o ITCI ficou de elaborar o projeto observando 

o plano de contingência da dengue existente no município; Que 

coube  ao  depoente  elaborar  a  parte  referente  ao  centro  de 

Hidratação e os outros setores do ITCI a elaboração dos outros 

aspectos  do  projeto  (logística,  transporte); QUE  soube  que  o 

projeto foi apresentado ao Secretario Municipal de Saúde e que teria 

sido aprovado pelo mesmo; Que já tinha um contato anterior com a 

COOPMED, pois conhecia alguns médicos da cooperativa; QUE quando 

o ITCI informou ao depoente que o contratou seria assinado, veio para 

Natal, foi a COOPMED e começou a seleção do pessoal para o Centro 

de  Hidratação;  ...  QUE não existe  nenhum contrato  formal  do 

ITCI  com  o  depoente; QUE  foi  acordado  um  valor  fixo  para  a 

elaboração  de  projetos;  QUE  se  o  projeto  fosse  aprovado  iria  ser 

discutida o valor a ser acrescido tendo em vista o volume de trabalho e 

a disponibilidade necessária;   QUE tem vindo uma vez por semana à 

Natal-RN; QUE quando vem á natal vai ao Centro de Hidratação, faz 

contato com os técnicos da secretaria municipal de Saúde para ajustar 

a relação entre a secretaria municipal de Saúde e o ITCI; … ; QUE 

Saulo é o gerente do Projeto da Dengue em Natal pelo ITCI ; …  QUE 

quando trabalhava no IABAS a TOESA foi uma prestadora de 

serviço de alguns contratos;  QUE a TOESA costumava fornecer 

ambulâncias,  mas não era fornecedora exclusiva;  Que nunca 

ouviu falar da empresa TEFE TEFE Serviços Médicos e Locações; 

Que  a  TOESA  é  uma  grande  empresa  no  estado  do  Rio  de 

janeiro; QUE conheceu o presidente da COESA (Daniel) depois 

que saiu do IABAS; … 

RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA E SILVA também foi o responsável por indicar 

SAULO PEREIRA FERNANDES para ser o gerente do Projeto Natal Contra a Dengue e o 

responsável por apresentar a proposta superfaturada do ITCI à SMS :
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SAULO  PEREIRA  FERNANDES  :  “QUE  é  funcionário  do  ITCI  desde 

janeiro de 2011; QUE foi chamado pelo ITCI através de uma seleção; 

QUE foi indicado por Ricardo Oliveira; QUE já tinha trabalhado 

com Ricardo Oliveira no IABAS; QUE trabalhou uns seis meses no 

IABAS  em 2010;  QUE  trabalhava  na  área  administrativa  (parte  de 

prestação de contas); QUE saiu do IABAS no início de dezembro de 

2010; QUE tentou advogar por um mês; QUE em janeiro recebeu o 

convite de Ricardo oliveira para trabalhar no ITCI; QUE o IABAS 

tem contratos  de  gestão  em UPA´s  no  município  do  Rio  de 

Janeiro  e  também  nos  programas  de  saúde  da  família  no 

município do Rio de Janeiro; QUE acredita que o modelo de gestão 

de  organização  social  no  Rio  de  janeiro  começou  com  o  Prefeito 

Eduardo  Paes;  … Que  começou  a  trabalhar  no  ITCI  em janeiro  de 

2011; QUE a idéia era levar o ITCI para o Rio de Janeiro para colocar o 

ITCI para trabalhar no Rio de Janeiro; QUE o ITCI não tem uma sede 

no Rio de Janeiro;  QUE em fevereiro de 2011 teve uma reunião em 

Natal  para  falar  de  projetos  de  saúde  e   gestão  de  UPAS;  QUE a 

reunião  foi  na  Secretaria  Municipal  de  Saúde-  SMS;  QUE  estavam 

presentes o Ricardo, a Miriam, o depoente, Annie (secretária adjunta 

de saúde) e Thiago Trindade (secretário de saúde); QUE a reunião foi 

para  apresentar  o  ICTI,  mostrar  a  capacidade de  fazer  gestões de 

saúde; QUE foi  mencionada nesta reunião o trabalho de combate a 

dengue realizado pelo ITCI; QUE o ITCI tinha feito uma consultoria 

técnica com o coronel Rafael passando a experiência dele para o ITCI, 

visto que este tinha atuado no Rio de Janeiro; Que participou de outra 

reunião em março no ITCI em Recife no centro da cidade para falar 

dos projetos do instituto;  QUE no início de abril foi chamado por 

Ricardo  Oliveira  para  participar  do  projeto  “Natal  contra  a 

Dengue”;  QUE este contato foi  na primeira semana de abril; 

QUE  veio para ajudar em todas as funções possíveis, mas que 

no primeiro momento não tinha uma função definida; QUE no 

começou  se  dedicou  a  montar  o  centro  de  hidratação  (poltrona, 

suporte de soro); QUE a montagem do centro de hidratação foi do dia 

11 ao dia 16; Que a montagem começou em uma segunda-feira; Que 
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continuou a fazer trabalhos administrativos para o ITCI; QUE o prédio 

onde funciona o ITCI foi alugado lá para o dia 15 de abril; Que  não se 

recorda  qual  foi  o  funcionário  encarregado  de  fazer  a  locação  do 

prédio; QUE chegou em Natal no dia 11/04; QUE tem uma semana 

que foi nomeado gerente do projeto “Natal contra a Dengue”; 

Que  ainda  não  teve  seu  salário  aumento;  QUE  a  seleção  dos 

agentes de endemias foram feitas por três consultores do ITCI 

(Ademar, Paulo e Robson); … QUE a TOESA é fornecedora de vans e 

ambulâncias; Que a TOESA é uma empresa parceira do ITCI em 

outros projetos; QUE a  fornecedora de vans e ambulâncias no 

contrato  de  gestão  02/2011  é  com  a  TEFE  TEFE  Serviços 

Médicos  e  Locações;  QUE  conheceu  o  presidente  da  TOESA 

(Daniel) em uma reunião operacional em Natal para tratar da 

logísticas de deslocamento das vans; QUE Daniel da TOESA é 

consultor do ITCI; QUE foram contratadas  36 vans;  QUE conheceu 

Eugênio na ITCI quando foi a uma reunião em Recife; 

 

A importância da participação de DANIEL GOMES da TOESA é ressaltada no 

depoimento  de  MARIA  DO  PERPÉTUO  SOCORRO  NOGUEIRA,  a  atual  Secretária 

Municipal de Saúde, onde ela relata que ele era apresentado como o “coordenador do 

combate à dengue da SMS/Natal”:

“QUE  não  teve  ciência  de  reuniões  anteriores  de  THIAGO  com 

representantes do ITCI; QUE conheceu o ITCI, no dia da comemoração 

do aniversário de ALEXANDRE na SMS; QUE Annie comprou um bolo e 

chamou a depoente para ir até a sala de reunião; QUE quando chegou 

ao  local,  ANNIE  apresentou  DANIEL  GOMES  como  sendo  o 

“coordenador do combate a dengue da SMS/Natal”; QUE junto 

com DANIEL GOMES estava a pessoa de MYRIAN.”

 

Contudo, esta distribuição de papéis é melhor externada em um diálogo 

entre   MYRIAN ELIHIMAS LIMA,  representante  legal  do  ITCI  e   ANDRÉ VINICIUS 

GUIMARAES DE CARVALHO, advogado do ITCI, onde é tratada de forma aberta como 

foi realizada a contratação do ITCI pela SMS, com a essencial participação de DANIEL 

GOMES da TOESA, de EUGÊNIO PEREIRA, sócio oculto do ITCI, de THIAGO TRINDADE 
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e de ALEXANDRE MAGNO, Procurador do Município  de Natal,  cuja participação no 

contrato será relatado em um tópico especial.

5961384 11/05/11 18:59:55
Myrian X André (que está na Europa)

Mirian “a secretaria de saúde ficou com medo e ela mesmo  cancelou”

André “foi, Priscila me falou eu conversei com ela agora ela disse que o secretário 
pediu exoneração” 

Mirian

“foi, nesse momento ta Saulo e Daniel, o Daniel de lá com um advogado 
lá conversando na secretaria pra ver o que vai ser feito, se vai ser feito um 
acordo que a Prefeita disse que vai assumir né, então se a gente vai fazer 
um acordo amigável de eles indenizarem tudo, o que vai ser feito, vai sair 
daqui a pouco...” 

André “e porquê, o que foi que aconteceu, não aguentaram a pressão não foi?” 

Mirian

“Não aguentaram a pressão, talvez ficaram com medo, mas o Ministério 
Público hoje, o Ministério Público não, a, que hoje não ia ter a decisão final 
também  foi  negada  por  unanimidade  queria  que  o  contrato  acabasse 
também, queria cancelar o contrato.” 

André “aí eles decidiram cancelar foi?” 

Mirian “foi aí antes que saísse a deles que foi quinta-feira, quarta-feira de manhã a 
Prefeita já se antecipou e cancelou ela mesmo” 

André “já obteve a informação né?” 

Mirian “não, acho que ela tava achando que ia ser mesmo...aí se antecipou...ta 
lascado né, pagou funcionário” 

André
“...tava até  na Internet  agora,  o  Daniel  tava online,  to  tentando 
falar  com  ele,  mas  ele  não  ta  respondendo  não.  Isso  aí  foi 
precipitação dele.” 

Mirian “dele foi, foi sim com certeza” 

André “ele fez a gente ainda correu fez aquele negócio todinho, foi lá só 
pra consertar” … 

Mirian

“certo,  eu to  indo amanhã pra  lá,  Eugênio vai,  Eduardo vai,  ta  maior 
confusão  e  a  gente  pegou  um  empréstimo  de  200  mil  pra  pagar 
funcionário...aí veja só, Priscila hoje falou que, eu vou dar o telefone do 
advogado  que  ta  acompanhando  pra  vocês  acompanharem  ele,  que 
realmente a gente não podia ficar sem ninguém hoje na reunião, aí acho 
que Priscila pode acompanhar, ela disse assim: ‘me de que eu acompanho’, 
Adriano, conhece ele? 

(...)
André “agora com certeza a questão do contrato não tem nada a ver com isso. 

Mirian
“ eu  também acho,  mas  Alexandre  botou  isso  no  mensseger  de 
Eugênio,  Eugênio  passou pra  mim desde semana passada ele  ta 
botando pressão nisso, isso e a planilha lá de custos, sei lá” 

André
“veja só, eu e o Saulo estava na reunião com Alexandre...ele disse 
lá a gente ta do mesmo lado enquanto for bom pra secretaria, no 
dia que acontecer qualquer coisa a gente ta fora” 

Mirian “quer dizer que você chegou a se encontrar com Alexandre?” 

André
“eu  me encontrei com Alexandre, expliquei a documentação, como 
é que ia fazer as atas expliquei  tudinho, aceitou tudo,  mostrei  a 
ele... antes de montar o processo tudo bem direitinho” 

Mirian “é fogo, o pior é que sujou o ITCI, bota aí no google pra tu ve Mirian Lima, 
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aparece logo meu nome” 

André “agora o promotor era muito enfático assim, desde a questão do Crispim 
que foi o primeiro, ele perguntou do nada quem era o Daniel” 

Mirian “mas não foi Crispim que disse os nomes?” 

André “não,  não  ele  perguntou  quem  era  o  dono  da  Toesa  e  no  final  ainda 
perguntou se conhecia Eugenio Pereira” 

Mirian “eu pensava que tinha sido Crispim que falou isso tudo” ... 

André
“aí os outros começava, com Janeide, Ricardo, era assim: o que que faz, 
como é que chegou aí do nada conhece Daniel da ... conhece a empresa ... 
eu to achando que foi alguma denuncia” 

Mirian

“é, deve ter sido, também por causa do bombeiro ...  o bombeiro 
Rafael  também  perdeu  o  cargo  dele,  o   que  era  lá  do  Rio,  foi 
exonerado porque ele veio pra cá sem autorização do chefe  dele. 
To tentando resolver, porque diz que o centro não pode fechar, ta 
funcionando muito bem, tu foste lá não foi?” 

André

“eu fui. Veja só o Ministério Público o cara é muito tranqüilo, ele inclusive foi 
lá com a comitiva do Ministério viu lá o pessoal trabalhando ... ele disse que 
inclusive o pessoal da Câmara lá já teve problema e  busca e apreensão na 
Câmara de Vereadores, que a turma tava escondendo documento lá nas 
operações lá. Na audiência pública o pessoal, os Vereadores meteram o pau 
no Promotor, que o promotor não vai lá num sei o que..eu to achando que 
ele abriu essa investigação por conta de alguma denúncia talvez até do 
Ministério Público do Rio, porque do nada, ele não tava interessado em 
saber do contrato de gestão, ele tava interessado em saber quem é 
a Toesa quem é Daniel, quem é Eugênio. 

Mirian
“eu pensei que tinha sido porque Crispim anunciou, que Janeide me 
disse foi isso,  falou que eu não era, que era do ITCI era Eugênio, 
quem mandava era Eugênio” 

André

“mas mesmo assim, como é que chegou o nome de Eugênio... se 
você  pegar  o  depoimento  de  Crispim,  Eugênio  ele  apareceu  na 
última pergunta que ele fez, se ele conhecia Eugênio, aí ele disse: 
eu acho que é o diretor do ITCI” 

Mirian “tu lesse o depoimento dele né?” 

André “li  ...  ele  falou  muita  coisa  sem  precisar,  mas  nada  que 
comprometesse  ou  que dissesse alguma coisa contra” 

Mirian “então  faça isso aí,  eu vou dizer a Eugênio tudo que você ta me 
dizendo” 

André

“é aquilo que eu disse a você, o Daniel não fez a discrição das tabelas, 
das planilhas, eu mandei por ele, por último uma questão que era o 
anexo...os caras não faz nada e diz que tem experiência...faz uns 
negócios tudo nas coxas...”

Mirian “eu vi a carta aberta, a gente ia publicar ontem essa carta aberta” 

André “ficou a ITCI esse tempo todo sem justificar nada, aí a prefeita também não 
tem nem argumento pra defender nada” 

Mirian “agora a prefeita disse que o ITCI que era culpado que não tinha feito as 
coisas prometidas, o ITCI é que vai se lascar na história” 

André “tu já viu a corda rebentar pro lado forte?  Foi um negócio muito mal 
construído  ”   

Mirian “quem fez tudo foi o danado do Daniel, ele fechou e nem entregou 
na mão da gente, entregou na mão do Rafael, do bombeiro, e depois 
quando o negócio  pipocou é que ele entregou na mão da gente, 
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ficou cobrando da gente. Me mande que eu imprimo amanha de manhã e 
vou pro cartório aí dou entrada, mas mostro lá o protocolo anterior, aí eu 
dou entrada no estatuto e na ata...muito obrigada, qualquer coisa ligue à 
cobrar, pode ligar qualquer hora.

Atentando para os atos pré-contratuais da TOESA, percebe-se que o fato de 

a mesma ter “chamado” a ITCI para absorver a gestão e execução do combate à 

dengue em Natal  não apenas é compatível  com os fatos  aqui  narrados,  como os 

fortalece:  apesar  de  trabalhar  na  área  de  saúde  e  possuir  os  contatos  para  a 

contratação  de  pessoal  especializado,  não  tinha  a  TOESA  a  denominação  de 

Organização Social que a possibilitaria contratar com a SMS nos termos desejados 

pela  organização  criminosa,  e  bastava  para  ela  apenas  lucrar  com a  locação  de 

ambulâncias. Se o serviço da TOESA (através da TEF-TEF) surgiria apenas em sede de 

subcontrato (uma relação contratual construída entre dois particulares), então, por 

que razão teria a TOESA procurado o ITCI e ativamente identificado funcionários em 

nome dela se não soubesse previamente que o ITCI seria agraciado com o contrato e, 

com isso, a subsidiária TEF-TEF seria subcontratada para a prestação de serviço de 

locação de ambulâncias? 

Se desde o início o rito usual de contratação fosse seguido, em especial com 

a identificação da OS que melhor serviço oferecesse à Administração, para a TOESA a 

melhor estratégia haveria de ser aguardar o início da seleção e negociar diretamente 

com as OS presentes no certame, ao invés de precisar ativamente construir a farsa de 

uma OS capaz de prestar os serviços.

Debruçando-se  sobre  o  ITCI,  vê-se  uma OS despreparada (sem pessoal 

técnico próprio e chegando ao cúmulo de declarar, já no curso das prestações, que 

não tinha sequer o conhecimento técnico para a capacitação dos agentes, conforme 

ofício do Sendas às fls. 36, transferindo as obrigações contratuais firmadas para a 

SMS), não especializada na questão da saúde (inscrição estadual às fls.37 e tendo 

iniciado os investimentos na área a apenas três anos, fls. 129/131), que jamais atuou 

no combate a dengue (fls. 129/131) e que desde  janeiro de 2011 se “preparou” 

mediante a atuação da TOESA e do Tenente Coronel Rafael para assumir a gestão da 

dengue  no  município,  claramente  demonstrando  que,  antes  mesmo  da  primeira 

reunião com a SMS, já estava ciente de que seria contratada sem licitação.
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Deste modo, foi então desenhada a distribuição dos papéis na contratação 

do ITCI: 

 

1. A  TOESA  de  DANIEL  GOMES  DA  SILVA  seria  beneficiada  com  a 

subcontratação do serviço de ambulâncias e a implantação e operação de 

“Disque  Dengue”  (constando  nos  autos  às  fls.  88/92  cópia  do  processo 

entre ITCI e TEFE-TEFE Serviços de Saúde LTDA no valor mensal de R$ 

1.510.698,81 – um milhão, quinhentos e dez mil, seiscentos e noventa e 

oito reais e oitenta e um centavos) e em troca se encarregaria de oferecer o 

“suporte técnico”, inclusive de localização de pessoal técnico especializado 

ao ITCI, pois esta nunca tinha atuado em um projeto de combate à dengue; 

2. O  ITCI  seria  a  pessoa  jurídica  que  meramente  conferiria  o  título 

“Organização Social” aos atos do grupo e em troca seria consagrada com a 

contratação e beneficiada pela contratação de empresas cujos sócios fazem 

parte do ITCI, como a empresa DELTA; 

3. ALEXANDRE  MAGNO  faria  as  vezes  de  intermediador  e  construiria  o 

arcabouço  jurídico  para  a  contratação  e  em  troca  teria  seu  patrimônio 

familiar majorado pela contratação de parentes pelo ITCI, além de indicar o 

representante  do  ITCI  em  Natal  (DANIEL  CABRAL)  e  indicar  as  outras 

empresas que seriam contratadas pelo ITCI;

 

4. THIAGO  BARBOSA  TRINDADE  garantiria  que  o  ITCI  seria  contratada 

mediante dispensa de licitação, ganhando, com isso, o protagonismo dentro 

de uma pasta de vergonhosa rotatividade nesta Administração.

3.III – A DECISIVA PARTICIPAÇÃO DE ALEXANDRE MAGNO (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO DE NATAL) NA CONTRATAÇÃO DA ITCI, TAL COMO OCORREU 

NA CONTRATAÇÃO DAS OUTRAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (IPAS E MARCA) 

PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

 

ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA é Procurador do Município de Natal, 

mas não exerce efetivamente o cargo para o qual foi aprovado em concurso público. 

Atualmente, dedica-se a fazer lobby, devidamente interessado, para a contratação de 
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organizações sociais pelo Poder Público Municipal e Estadual. 

 

O  referido  Procurador  ALEXANDRE  MAGNO  ALVES  DE  SOUZA  já  foi 

sentenciado pela Juíza Ana Cláudia Secundo da Luz e Lemos da 3.ª Vara da Fazenda 

Pública de Natal (001.06.022425-9) por ato de improbidade administrativa e pelo Juiz 

Ivanaldo Bezerra Ferreira dos Santos da 8.ª Vara Criminal de Natal (001.06.006278-

0)  pelos  crimes  de  supressão  de  documentos  e  estelionato,  conforme trechos  da 

sentença :

“III  -  DISPOSITIVO:  Isto  posto,  julgo  parcialmente  procedente  o 

pedido constante da denúncia de fls.02/08, para condenar o acusado 

ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA pelo cometimento das condutas 

tipificadas no art. 305 C/C art. 61, II, alínea b, em concurso material 

de crimes, na forma do art. 69, com o crime tipificado no art. 171, § 

3º,  todos,  do  Código  Penal  brasileiro...  .-  Em relação  ao  crime  de 

supressão  de  documento  público  tipificado  no  art.  305  do  Código 

Penal:  Considerando  a  culpabilidade,  entendida  esta  como  sendo  o 

grau  de  censura,  reprovação  ou  desvalor  da  conduta.  Isso  porque 

agindo o acusado,  da forma que o fez,  na condição de funcionário 

público - Procurador do Município do Natal - cedido à Secretaria de 

Estado -, descumpriu o dever de lealdade para com a administração 

pública, militando, outrossim, com consciência da ilicitude sendo que, 

nas  circunstâncias,  era  perfeitamente  exigível  uma  outra  conduta 

conforme ao direito ...Considerando as circunstâncias que rodearam a 

cena  criminosa,  mormente  porque  o  acusado  valendo-se  da 

circunstância de ser pessoa insuspeita, visto que ostentando o 

cargo de Procurador Municipal, cedido a Secretaria de Estado 

do Rio Grande do Norte, deteve durante todo o procedimento o 

seu impulso, transitando por várias instâncias administrativas 

com  os  autos  em  mãos,  aproveitando-se  desse  quadro 

circunstancial  para suprimir  os documentos públicos que lhe 

incriminavam,  sendo  certo  que  essas  circunstâncias  militam 

acentuadamente em seu desfavor. ... Fixo a pena base em 03 ( três) 

anos de reclusão e 30 ( trinta ) dias multa, por entendê-la necessária e 

suficiente para reprovação e prevenção do delito. Tendo em mira que o 
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crime fora cometido no escopo de assegurar a impunidade de outro 

crime, visto que à medida que se desfazia dos documentos públicos 

buscava  fragilizar  a  prova  e  conseqüentemente  assegurar  a 

impunidade do crime de uso de documento falso, verifica-se presente a 

circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea ?b? do Código 

Penal, razão pela qual aumento sua pena em 06 ( seis ) meses de 

reclusão  e  06(  seis  )  dias  multa,  fixando-a  provisoriamente  em 

03( três) anos e 06 ( seis ) meses de reclusão e 36 ( trinta e seis ) 

dias multa... - Em relação ao crime de estelionato tipificado no art. 171 

§  3º,  do  Código  Penal  brasileiro:  Considerando  a  culpabilidade, 

entendida esta como sendo o grau de censura, reprovação ou desvalor 

da  conduta.  Isso  porque  agindo  o  acusado,  da  forma  que  o  fez, 

aproveitando-se  da  condição  de  funcionário  público,  visto  que 

ostentando  o  cargo  de  Procurador  Municipal  cedido  à  SETHAS, 

afigurava-se aos olhos de todos os servidores daquela secretaria como 

pessoa  insuspeita,  gozando  de  prestígio  e  respeito,  militando, 

outrossim, com consciência da ilicitude e que, nas circunstâncias, era 

perfeitamente exigível uma outra conduta conforme o direito. Por essa 

razão, a culpabilidade lhe é bastante desfavorável, visto que o seu agir 

foi extremamente desrespeitoso para com a administração bem como 

em relação à respeitabilidade do cargo que titulariza.... Considerando 

que o motivo que guiou o agente foi o comum à espécie. Ou 

seja,  a  obtenção  de  vantagem  ilícita  em  prejuízo  do  erário 

estadual,  situação  reveladora  de  certo  grau  de  egoísmo  e 

acentuado individualismo. Porquanto, os desvios e apropriação 

de  dinheiro,  bens  e  serviços  públicos  têm  contribuído 

historicamente  em  nosso  país  para  incrementar  as 

desigualdades sociais e concentrar a riqueza, fazendo com que 

parcela  significativa da sociedade seja  privada da fruição de 

bens  e  serviços  essenciais,  tal  qual  saúde,  educação,  lazer, 

emprego  e  renda,  em  evidente  prejuízo  para  formação  de 

jovens e adultos, alargando as chances de vunerabilidade desse 

seguimento  social. Por  essa  razão,  igualmente  milita  em  seu 

desfavor  essa  circunstância  judicial.  Considerando  as  circunstâncias 

que  rodearam  a  cena  criminosa, visto  que  se  tratando  de 
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funcionário que ostenta o cargo de Procurador Municipal cedido 

à  SETHA,  jamais  seria  posto  sob  suspeição,  de  sorte  que 

valendo-se desse seu prestígio exerceu durante todo o tempo o 

impulso  do  procedimento  que  lhe  interessava,  levando-o  em 

mãos de um para outro órgão da administração, mostrando-se 

habilidoso  e  envolvente  conseguiu  fazer  implantar  em  sua 

remuneração  valores  não  condizentes  com  a  realidade 

remuneratório do seu cargo no órgão de origem, mantendo em 

erro  mediante  fraude  a  administração,  circunstancias  que 

pesam  acentuadamente  neste  momento  em  seu  desfavor. 

...Assim sendo, aumento da terça parte a pena provisoriamente fixada, 

tornando-a concreta e definitiva em 02 ( dois )  anos e 08 ( oito ) 

meses de reclusão e 40( quarenta ) dias multa, à míngua de qualquer 

outra causa apta para alterar esse quanto (…).” 

Em que pese a condenação em primeira instância, o procurador continua 

continua exercendo livremente o seu cargo público e praticando outros crimes como 

será demonstrado.  Aliás,  este se empenhou em reverter  as  duas condenações no 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, conforme mensagens trocadas com CARLA 

BEZERRA, fato já ocorrido no que diz respeito a sua apelação cível e criminal:

SMS 18/07/11

Enviado para 84 
9456-8420

(CARLA BEZERRA)

13:25
:22 @  “To correndo atras dos passos do meu processo. 

Assim que tiver uma folga lhe ligo”.

13:25
:54 @ “As coisas estão chegando aos finalmentes e preciso 

me cuidar”.

13:31
:24 @ “Eu sei. Eu vou, quase não dormi de ontem para hj”.

Recebido de 84 
9456-8420

(CARLA BEZERRA)

13:31
:50 @ “Por que”.

Enviado para 84 
9456-8420

(CARLA BEZERRA)

13:33
:13 @

“Sabia que ia precisar tomar algumas decisões em 
relação ao meu proc e esse assunto ainda me 

atrapalha muito”.

13:34
:53 @ “Ta chegando na hora da onça beber água e apesar 

de ter confiança”.

13:35
:10

@ “Eh a minha vida e tudo que eu construí que esta em 
jogo”.
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13:37
:01 @ “E hora de ter todos os cuidados possíveis”.

Recebido de 84 
9456-8420

(CARLA BEZERRA)

13:38
:59 @ “Se precisar que eu colabore estagiando onde 

você sabe me fala que vou atrás”.
13:39
:54 @ “Ou se precisar de empréstimo pode contar 

comigo meu nome esta ok”.
Enviado para 84 

9456-8420
(CARLA BEZERRA)

13:44
:13 @

“Mas sei que estamos, também, num momento de 
definição e não quero lhe pedir o que você não pode. 

Você já faz demais”.

Recebido de 84 
9456-8420

(CARLA BEZERRA)

13:45
:44 @ “Posso ir estagiar e tentar descobrir qual sera o 

parecer”.

13:46
:52 @ “Quanto a parte financeira posso tentar um 

empréstimo já que meu nome esta limpo”.
Enviado para 84 

9456-8420
(CARLA BEZERRA)

13:47
:03 @ “Depois a gente conversa, por aqui não eh 

legal”.

 Em  depoimento  prestado  ao  Ministério  Público,  ALEXANDRE  MAGNO 

afirma que foi trabalhar na SMS em virtude de um convite feito pelo ex-Secretário 

Municipal de Saúde THIAGO TRINDADE para trabalhar com o “terceiro setor”, sendo 

inclusive o “autor” da lei que permite a contratação do terceiro setor pelo Município de 

Natal:

“QUE quando THIAGO tornou-se secretario de saúde este o convidou 

para dar uma ajuda na SMS; QUE não sabe afirmar se existiu algum 

ato formal autorizando esta ajuda na SMS; QUE na gestão de THIAGO 

trabalhava parte do dia na Procuradoria e parte do dia na SMS; QUE 

faz parte da assessoria do Procurador Geral do Município desde o início 

da administração da atual Prefeita; QUE o Procurador Geral sabia que 

o  depoente  estava  na  SMS;  QUE  já  trabalhou  na  assessoria  do 

Procurador Geral do Município em outras gestões; QUE quando estava 

na SMS, geralmente ficava na sala do gabinete do secretario de Saúde, 

mas tinha uma sala de referência; QUE esta sala de referência ficava 

no 1.º andar, distante quatro salas da sala do Secretário; QUE foi para 

a  SMS para   implantar  o  projeto  do  terceiro  setor;  QUE ajudou  a 

elaborar  o  projeto  de  lei  do  terceiro  setor  que  foi  aprovado  pela 

Câmara Municipal de Natal em junho de 2009; QUE teve a primeira 

contratação de uma OS, logo após a aprovação da lei municipal.”
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A presença constante do procurador municipal ALEXANDRE MAGNO na SMS 

também é confirmada pela  ex-Secretária  Adjunta  de Saúde MARIA DO PERPÉTUO 

SOCORRO, inclusive imputando ao procurador o exercício de tarefas que não eram de 

sua atribuição na SMS:

“QUE  ALEXANDRE  estava  quase  que  diariamente  na  SMS;  QUE 

ALEXANDRE  era  um  assessor  do  gabinete  do  secretário;   QUE 

ALEXANDRE não atuava como procurador do município da SMS; QUE 

ALEXANDRE  era  uma  pessoa  muito  próxima  a  THIAGO;   QUE 

ALEXANDRE ocupava a sala de THIAGO quando ele estava e quando 

ele não estava;  QUE ALEXANDRE chegou a participar de reuniões com 

servidores da SMS, como parte da gestão da SMS; QUE acredita que 

ALEXANDRE  não  recebia  pela  SMS,  mas  pela  Procuradoria  do 

Município.”

O Procurador Geral do Município-PGM de Natal BRUNO MACEDO DANTAS 

também confirma a presença na SMS de ALEXANDRE MAGNO, mesmo não existindo 

qualquer cessão formal para a mesma e informa que o procurador foi desautorizado a 

emitir  qualquer  parecer  em  processos  administrativos  na  SMS,  porém,  pareceres 

foram assinados  por  ALEXANDRE MAGNO,  como  na  contratação  do  IPAS,  sempre 

favoráveis a contratação de organizações do terceiro setor. 

“QUE  no  início  da  gestão  da  administração  municipal  a  Prefeita 

publicou um decreto determinando a revisão de todos os contratos do 

município  e  a  Procuradoria  ficou  de  indicar  dois  procuradores  para 

acompanhar  estas  medidas  perante  a  Secretária  de  Saúde  e  de 

Educação;  QUE  identificou  um procurador  que  poderia  acompanhar 

algumas  reuniões  fora  da  procuradoria;  QUE  como  Alexandre  era 

lotado  na  procuradoria  administrativa  era  possível  ele  conciliar  o 

trabalho com o acompanhamento de algumas reuniões na SMS; QUE 

não houve nenhuma cessão para a SMS;  QUE Alexandre deu um 

parecer jurídico no contrato da ITCI em um procedimento da 

saúde;  QUE  o  MP  junto  ao  Tribunal  de  Contas  fez  uma 

representação para a suspensão do contrato e incluiu no polo 

passivo além dos que praticaram atos concretos, o depoente e 
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Gorete  Fernades  (Procuradora  Chefe  da  Procuradoria 

Administrativa),  sob  o  argumento  de  que  se  um procurador 

elaborou um parecer, este parecer deveria ter a aprovação da 

chefe  da  procuradoria  administrativa  e  do  procurador  geral; 

QUE  o  depoente  alertou  Alexandre  que  não  poderia  mais 

assinar  qualquer  parecer  enquanto  ele  estivesse  dando 

orientação na SMS; QUE teve conhecimento que Alexandre deu 

outro parecer na SMS, mas não se recorda qual foi; QUE quando 

THIAGO  TRINDADE  assumiu  a  SMS,  pediu  para  que  o  depoente 

cedesse Alexandre Magno à SMS; QUE informou que não podia liberar 

um procurador para a SMS; QUE Alexandre não foi cedido oficialmente 

à SMS; QUE antes de THIAGO TRINDADE ser Secretário de Saúde, 

Alexandre já estava  lotado no gabinete do Procurador; QUE Alexandre 

estava diariamente na procuradoria, mas ia frequentemente à SMS; 

QUE na procuradoria ele era responsável pela análise dos projetos de 

lei, pois este já tinha sido o Procurador Geral da Câmara Municipal, na 

gestão de Rogério Marinho; … QUE Alexandre ajudou a elaborar a lei 

que permitiu a qualificação das entidades como organizações sociais 

no município de Natal.”

 

O  parecer  assinado  por  ALEXANDRE  MAGNO,  mencionado  pelo  PGM,  é 

referente a contratação da TCI BPO (Contrato nº 038/2009) pela Secretaria Municipal 

de  Saúde,  para  que  a  entidade  prestasse  serviços  de  “gestão  de  estoques  e 

informações,  através  de  solução  tecnológica  de  controle  logístico  via  web,  para  

atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Natal”, por um período 

de  seis meses, no valor total de  R$ 2.456.714,00 (dois milhões quatrocentos e 

cinquenta e seis mil setecentos e quatorze reais).

O Ministério Público no Tribunal de Contas do Estado além de impugnar a 

contratação  também  aponta  irregularidades  no  parecer  ofertado  por  ALEXANDRE 

MAGNO neste processo administrativo, nos seguintes termos: 

a) a situação fática ensejadora da contratação direta, por dispensa de  

licitação, não atendeu aos ditames do art.  24, inciso IV,  da Lei  nº  

8.666/93,  especialmente  porque  a  própria  Secretaria  Municipal  de  

267



Saúde  “já  deu  solução  provisória  e  emergencial  ao  problema  de  

armazenagem de medicamentos que precisam ficar numa temperatura  

adequada”; b) “não se cumpriram dois dos três pressupostos cobrados  

pelo  artigo  26,  parágrafo  único,  e  incisos,  da  Lei  Nacional  de  

Licitações”,  uma  vez  que,  além  de  estar  afastada  a  situação  

emergencial, não restou justificada a escolha da empresa contratada,  

“visto  que  não  exigiu  dela  a  devida  habilitação  jurídica,  técnica,  

econômico-financeira e fiscal – inclusive aceitando, nesta última, como  

válidas, certidões negativas vencidas”; c) “o parecer jurídico opinou 

pela  viabilidade  jurídica  da  contratação  sem  aprovar,  como 

impunha a lei, a minuta do contrato”; d) o parecer não passou 

sequer pela análise do chefe da Procuradoria Administrativa, nem pelo  

Procurador Geral, ao contrário do que exige a lei e também inexiste 

registro  oficial  de  que  tramitou  pela  Procuradoria,  exceto  a  

assinatura de um procurador.

 

Em virtude da representação assinada pelo ex-procurador Carlos Thompson 

Fernandes,  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado  (AC-0584-14/07-P) determinou  a 

imediata  suspensão  da  execução  do  contrato  nº  038/2009  (celebrado  entre  o 

Município de Natal, através da Secretaria de Saúde, e a empresa TCI BPO S/A) e dos 

pagamentos dele decorrentes e impediu o desvio de recursos públicos.

Como se vê, ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA é a pessoa por trás de 

todas essas contratações lesivas ao erário, agindo no seio da administração pública 

para viabilizar esses negócios.

Mesmo  com  a  irregularidade  apontada  pelo  TCE  e  com  a  suposta 

reprimenda do PGM, ALEXANDRE MAGNO insistiu em emitir parecer sem o aval do 

chefe da Procuradoria Administrativa e do Procurador Geral no caso da contratação do 

IPAS,  conforme  já  narrado  em  tópico  anterior,  e  este  não  recebeu  nenhuma 

reprimenda do PGM. 

 

No  caso  da  contratação  do  ITCI,  o  parecer  jurídico  coube  ao  assessor 

jurídico da SMS, THOBIAS TAVARES, com orientação de ALEXANDRE MAGNO, cuja 

participação será narrada adiante.
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Em seu  depoimento  na  promotoria,  ALEXANDRE  MAGNO  resume  a  sua 

participação na contratação do ITCI, afirmando que não mantém mais contato com os 

representantes das OS´s após a assinatura do contrato:

“QUE  depois  que  os  contratos  são  assinadas  com  as 

Organizações Sociais não mantém mais contato com as OS´s e 

seus representantes; QUE não participou dos contatos iniciais com o 

ITCI; QUE só conheceu as pessoas do ITCI no momento em que o 

processo de contratação já estava em curso; QUE existiram discussões 

sobre  o  custo  do  projeto  de  combate  a  dengue,  pois  não  existia 

nenhuma outra referência anterior; QUE esta discussão era interna no 

âmbito  da  SMS;  QUE  participavam  destas  discussões  THIAGO, 

THOBIAS,  ANNIE,  CARLOS  e  o  depoente;  QUE falou  com MYRIAN, 

EUGÊNIO e  ANDRE (advogado  do  ITCI)  sobre  a  falha  existente  no 

estatuto social do ITCI que apresentava defeitos; QUE o ITCI juntou 

uma alteração no estatuto antes do início do processo de contratação; 

QUE  o  outro  tema  da  conversa  com  MYRIAN,  EUGÊNIO  e  ANDRE 

(advogado do ITCI) era para tratar a respeito do contrato; QUE foi 

discutido o dimensionamento dos valores, a questão da antecipação e 

o  quadro  de metas;  QUE DANIEL GOMES não estava  presente  nas 

tratativas de valores; QUE não se reuniu anteriormente com DANIEL 

GOMES;  QUE  no  decorrer  do  contrato  pediu  para  que  o  ITCI 

apresentasse  a  planilha  detalhada  dos  custos,  mas  não  foi 

apresentado; QUE compareceu ao TCE junto com Bruno Macedo para 

falar aos conselheiros sobre a necessidade de se manter o contrato 

com o ITCI; 

Porém,  o  depoimento  de  ALEXANDRE  MAGNO  é  desmentido  por  outras 

provas colhidas no curso da investigação. Primeiro, ele participou de toda a fraude na 

elaboração do processo administrativo (21671/2011-87), incluindo a elaboração do 

termo de referência em parceria com os integrantes do ITCI, conforme depoimento de 

ANNIE CUNHA LIMA:

“QUE  Alexandre  Magno  tinha  mais  conhecimento  sobre  o 
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terceiro  setor  e  dava  o  suporte  nas  contratações  de 

organizações sociais e em todas as contratações da SMS; QUE 

Alexandre  Magno  tinha  vistas  dos  contratos  com  as 

organizações sociais para analisar as cláusulas contratuais; … 

QUE participou de uma reunião com o ITCI em fevereiro de 2011; QUE 

era uma reunião para apresentar os projetos do ITCI e que também 

presenciou o Secretário apresentando a atuação das UPAS e AMES; 

QUE  estavam  presentes  por  parte  da  ITCI  (Saulo  e  Myriam)  e  o 

Secretário de Saúde, QUE nesta primeira reunião já se comunicou a 

atuação do ITCI no combate á dengue;  Que foi marcada uma nova 

reunião em 16 de março de 2011; QUE o Secretário pediu para que na 

nova reunião, o ITCI apresentasse um plano de trabalho de combate a 

dengue,  ou  seja,  que  atividades  o  ITCI  desenvolvia  no  combate  a 

dengue;  QUE na nova reunião foi apresentado pelo ITCI  algumas 

ações  de  combate  a  dengue,  como  disque  dengue,unidades  de 

atendimento  (centro  de  hidratação),  transporte  dos  agentes;  QUE 

acredita que o ITCI já tinha uma proposta de combate á dengue;  QUE 

estavam presentes por parte da ITCI (Ricardo, Saulo e Myriam) e o 

Secretário de Saúde; Que acredita que no final de março, o Secretário 

pediu para que fossem chamadas Cristiana Souto e Alessandre para 

uma reunião  sobre  a  situação da dengue do município;  QUE ainda 

estavam  presentes  na  reunião,  o  Secretário,  Carlos  Fernando, 

Alexandre Magno, Rafael Paixão, Crispim e Daniel (RJ);  QUE Rafael 

Paixão, Crispim e Daniel (RJ) não se apresentaram como sendo 

do ITCI; QUE  Cristiana Souto e Alessandre apresentaram a situação 

da dengue no município  de Natal;  QUE ficou combinado que no 

outro  dia  Rafael  Paixão,  Crispim  e  Daniel  (RJ)  iriam  ao 

Departamento  de  Vigilância  em  Saúde  para  colher  mais 

informações sobre a dengue e sobre o plano de contingência 

municipal; QUE só participou destas reuniões antes  de decreto de 

estado  de  emergência;  QUE  depois  do  decreto  de  estado  de 

emergência  teve  uma reunião  na  SMS;  QUE  participaram da 

reunião a depoente, Alexandre Magno, Carlos Fernando, Myriam 

do ITCI, Crispim e Saulo do ITCI; QUE esta reunião foi  para 

discutir  o  termo  de  referência;  QUE  o  esboça  do  termo  de 
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referência  para  “contratação  de  ação  contra  a  dengue”  já 

estava no computador de Alexandre Magno nesta reunião; QUE 

o  termo  de  referência  foi  elaborado  nesta  reunião  com 

representantes  do  ITCI  no  computador  de  Alexandre 

Magno  (  ...).”

Depois,  conforme  diálogo  captado  entre  MYRIAN  ELIHIMAS  LIMA, 

representante legal do ITCI e ANDRÉ VINICIUS GUIMARAES DE CARVALHO, advogado 

do ITCI, fica claro que ALEXANDRE MAGNO tinha ciência da montagem do restante do 

processo administrativo por parte dos integrantes do ITCI, com a elaboração de atas 

de  reuniões  e  alteração  do  estatuto  social  para  se  adequar  a  lei  local  após  a 

apresentação da proposta à SMS, como diz um dos investigados, ALEXANDRE MAGNO 

tinha ciência do que ocorreu “antes de montar o processo tudo bem direitinho”.

5961384 11/05/11 18:59:55
Myrian X André (que está na Europa)

(...)

Mirian

“agora veja só, o que eu to precisando que tão me pressionando agora 
porque  o  Alexandre ta  culpando,  entre  outras  coisas,  porque  naquele 
negócio que o Daniel pegou e fez ‘não precisa do, como é?, que só tem 
quatro anos’ não é quatro anos, quatro anos é só pro corpo diretivo, as 
meninas te explicaram isso?” 

André

“mas  aquele  negócio  não  é  quatro  anos  pro  corpo  diretivo,  você  tem 
quatro  anos  pra  adaptar  algum  estatuto,  porque  olha  só  em  relação 
aquelas outras questões o estatuto do ITCI já atende, o que tava faltando 
colocar?!”

Mirian “Não sei, é isso que eu queria, eu tenho que levar...” 
André “é aquele negócio que não distribuísse resultado, aquelas coisas todas” 

Mirian
“aí o ... fez lá com a menina e passou pra você, porque eu tenho que levar 
esse estatuto, eu tenho que ir pra Natal com isso pelo menos protocolado e 
eles querem o estatuto mesmo, não querem só a ata não. 

André “a ata ela já altera o estatuto”

Mirian

“Mas não adianta eles não aceitam aí vão dizer que a culpa é da gente de 
novo.  A gente registra a gente da entrada, vai ter as exigências, 
mas a gente leva lá a cópia dele com o protocolo dado entrada eu 
tenho que ir pra Natal com isso, tudo é desculpa né, nessa altura 
do campeonato vai cair pra gente né?” 

André

“ta bom, eu vou fazer agora e mando pra você, aqui já é foda são cinco 
horas a mais, eu to aqui feito um zumbi, porque eu to acordando de três 
horas da manhã pra começar a trabalhar,  você sabe porque passa pela 
mesmo coisa né?”

Mirian “passei, eu aguniadíssima, muito obrigada por tudo também lá naquele 
dia” 

(...)
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André

“não, Eugênio me passou. Mas eu vou fazer isso, eu vou, em relação a 
questão  do  estatuto,  as  cópias  daquelas  atas  ta  lá  e  tem  o 
protocolo do dia 16, eu vou fazer a ata alterando aquilo ali e vou 
mudar o estatuto, você leva com aquele protocolo do dia 16 e vai 
dizer a ela a gente quando deu entrada já tinha providenciado só 
que ainda não saiu do cartório”

Mirian “exatamente, é isso que eu to pensando, e levo a cópia dele” 
André “agora com certeza a questão do contrato não tem nada a ver com isso. 

Mirian
“eu também acho, mas Alexandre botou isso no menssege de Eugênio, 
Eugênio passou pra mim desde semana passada ele ta botando pressão 
nisso, isso e a planilha lá de custos, sei lá” 

André
“veja só, eu e o Saulo estava na reunião com Alexandre...ele disse lá a 
gente ta  do mesmo lado enquanto  for  bom pra secretaria,  no dia que 
acontecer qualquer coisa a gente ta fora” 

Mirian “quer dizer que você chegou a se encontrar com Alexandre?” 

André
“eu  me encontrei com Alexandre, expliquei a documentação, como 
é que ia fazer as atas expliquei tudinho, aceitou tudo, mostrei a 
ele...antes de montar o processo tudo bem direitinho” 

Mirian “é fogo, o pior é que sujou o ITCI, bota aí no google pra tu ve Mirian Lima, 
aparece logo meu nome” 

(...)

Porém, a interferência nos rumos do contrato com o ITCI não se limitou ao 

acerto prévio e a fraude do procedimento administrativo, pois ALEXANDRE MAGNO 

indicou  o  representante  do  ITCI  em  Natal  e  alguns  fornecedores  que  seriam 

contratados pelo ITCI.

DANIEL  ALEXANDRE  MARINHO  CABRAL  ao  prestar  depoimento  na 

Promotoria afirmou que foi contratado pelo ITCI para ser gerente de relacionamento 

institucional após apresentar seu currículo:

“QUE a esposa do depoente soube que estava ocorrendo uma 

seleção pelo ITCI; QUE deixou o currículo no CTB (Sindicato dos 

Rodoviários);  QUE  foi  chamado  para  uma  entrevista  e  foi 

contratado; QUE  sua  carteira  foi  assinada;  QUE  receberia  R$ 

3.000,00  (três  mil)  reais;  QUE foi  contratado como gerente  de 

relacionamento institucional; QUE nenhum funcionário público 

municipal intermediou a sua contratação junto ao ITCI;  QUE 

depois  da  contratação  teve  contato  com  Ricardo  Oliveira  que  era 

diretor técnico do ITCI; QUE sabe dizer que o prédio onde o ITCI 

funcionava  no  Alecrim  pertencia  a  ARNALDO; QUE  DANIEL 

GOMES participou de algumas reuniões na Secretária de Saúde junto 
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com o depoente; QUE DANIEL GOMES não era do ITCI, mas a empresa 

dela prestava serviços ao ITCI, sendo uma das empresas contratadas.” 

 

Apesar de o mesmo afirmar que foi selecionado pelo currículo, a verdade 

não é bem essa.  DANIEL ALEXANDRE MARINHO CABRAL é sócio da empresa D2C 

PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ : 10.457.226/0001-70, 

cujo outro sócio é CAIO MAGNO ALVES DE SOUZA, irmão de ALEXANDRE MAGNO.

Aliás, a proximidade entre CAIO MAGNO e DANIEL CABRAL aparece  em 

uma  das  ligações  captadas  em  que  ALEXANDRE  menciona  para  um homem não 

identificado  (HNI)  o  nome  dos  dois  para  resolver  o  problema  de  um  credor 

(DILERMANO ROCHA LAGO) do Município de Natal.

5931583 HNI  fala  de  assunto  de  Dilermano  Rocha  Lago  tem  com  a 
Prefeitura e que ele queria dar um muro em “Luna”. Alexandre diz 
que vai tentar colocar Bruno no “circuito” para ver se  resolve, 
HNI fala que Dilermano foi para casa de Mirian agora pela manhã, 
diz  também  que  “o  problema  dele  é  o  seguinte:  ele  tá  com 
problema com a mulher dele tá dentro de casa, tá com o filho, 
problema com aluguel, ele tá fudido, ele abriu a boca para mim 
agora, era o cara chorando e disse que vai dar um bufete naquele 
cara”.  Alexandre fala para HNI dizer para “Dila” procurar 
mandar o menino dele procurar Caio irmão de Alexandre, 
mas ele vai ter que procurar mesmo Daniel Cabral, filho de 
Albanira,  para  ver  se  ele  consegue  uma  colocação. 
Alexandre fala que sumiram 1 mil e cem latas de Pregomim na 
Prefeitura, Alexandre diz que chamaram a polícia. HNI diz que o 
outro  assunto  é  justamento  o  Pregomim,  e  Alexandre  fala  “a 
gente  tem lá”  HNI  fala  “como é  que  eu  faço?”,  Alexandre  diz 
“deixa  eu  chegar  lá,  me  ligue  a  tarde  nesse  número  que  eu 
tenho”.

05/05/11

10:44:49 
Duração= 
00:04:06

HNI
(84-9998-8465) 

x 
Alexandre

A escolha de DANIEL CABRAL não ocorreu pela análise do currículo, mas por 

indicação de ALEXANDRE MAGNO que tinha todo o domínio do contrato e colocou uma 

pessoa de confiança dele e do seu irmão para administrar o contrato do ITCI em 

Natal-RN.

 

Outra indicação de fornecedor do ITCI por ALEXANDRE MAGNO ocorreu com 

a empresa que iria alugar os carros para a TEFE TEFE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA / 

TOESA, empresa de DANIEL GOMES da TOESA, desta vez, cabendo a empresa do seu 
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primo BRUNO ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA à execução deste contrato. 

Ao  ser  ouvido  em  um  primeiro  momento  (05/10/2011)  na  Promotoria, 

BRUNO SOUZA  não mencionou o seu parentesco com ALEXANDRE MAGNO, afirmando 

que foi indicado à TEFE TEFE por seu tio ARNALDO: 

 

“Que é proprietário da empresa BRS SERVICE RENTE A CAR (Souza e 

Oliveira Ltda) e da empresa NBC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA; QUE a 

BRS SERVICE RENTE A CAR é empresa de locação de carros e a NBC 

COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA é um construtora e locadora de carro;(…) 

QUE o ITCI alugou o prédio do tio do depoente; QUE o prédio fica na 

Rua Presidente Gonçalves , 857 no bairro do Alecrim; QUE o tio do 

depoente que alugou o prédio se chama FRANCISCO ARNALDO ALVES 

DE SOUZA; QUE não sabe como o ITCI entrou em contato com o tio 

para alugar o prédio no Alecrim; QUE no prédio que foi alugado para o 

ITCI  funcionava  um  distribuidora  de  alimentos  da  Nestlé  (Divino 

Alimento);  QUE o tio indicou o depoente para locação de carros 

para o ITCI;  QUE um funcionário do ITCI de nome CRISPIM 

entrou em contato com o depoente para perguntar o preço da 

locação; QUE era uma locação de dez carros por três meses; 

QUE os carros eram sete CORSAs SEDAN, um SIENA e dois CELTAs; 

QUE por telefone apresentou a proposta de R$ 1.500,00 por carro; 

QUE CRISPIM foi até o estabelecimento do depoente na Av. Presidente 

Sarmento, 1043 e pediu para diminuir o valor; QUE abaixo o valor para 

R$ 1.300,00 por carro durante três meses; QUE o primeiro contrato 

ia ser assinado com o nome da ITCI, mas CRISPIM falou que o 

contrato deveria ser assinado com o nome da TEFE TEFE; QUE 

CRISPIM rubricou o contrato em nome da TEFE TEFE; QUE os 

carros foram colocados à disposição ou no dia 14 ou no dia 15 de abril 

de  2011;  QUE  não  existiu  nenhuma  pagamento  adiantado;  QUE 

CRISPIM ficou de pagar a cada trinta dias; QUE colocou os dez carros à 

disposição do ITCI; QUE até o momento não recebeu nenhum valor; 

QUE não autorizou que os carros fossem adesivados; QUE emitiu a 

primeira nota fiscal no dia 02 de maio de 2011; QUE eles falaram para 

emitir a nota fiscal para pagar os primeiros quinze dias; QUE emitiu 
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uma nota fiscal no valor de  R$ 3.760,00 em nome da empresa 

TEFE TEFE; QUE ele s não pagaram; QUE emitiu outra nota fiscal 

em maio no valor de quatro ou cinco mil reais; QUE teve outra 

nota fiscal no valor de R$ 1.050,00 em nome de CELSO; QUE ainda 

tem um carro com CELSO;   QUE saiu uma matéria na Tribuna do 

Norte dizendo que cada carro foi alugado à R$ 7.420,00; QUE ia 

até  a  ITCI  para  tentar  receber  os  valores  da  locação;  QUE 

sempre  falava  com  CRISPIM;  QUE  entrou  em  contato  por 

CRISPIM por telefone; QUE os números de CRISPIM eram de 

Pernambuco e do Rio de Janeiro; QUE CRISPIM deu o telefone 

da  TOESA,  pois  esta  empresa  ficaria  responsável  pelo 

pagamento da locação; QUE ligue quase todo dia para a TOESA 

e  fala  com  Ellen;  QUE  Ellen  diz  que  o  pagamento  não  foi 

autorizado ainda e que deve sair o pagamento do depoente e de 

todos os outros de Natal,  porque eles querem permanecer em 

Natal, pois tem outros contratos com o Município   (  …)”. 

 

Contudo,  no  dia  27/05/2011,  BRUNO  mantém contato  com FRANCISCO 

ARNALDO  passando  detalhes  do  seu  depoimento  afirmando  que  disse  que  sua 

empresa foi  escolhida por indicação do seu tio e afirmando que não mencionou o 

nome de ALEXANDRE MAGNO, real articulador do contrato.

6028994 Bruno diz que estavam atrás dele, e estavam achando que ele 
era um fantasma. Bruno fala que foi falar no Ministério Público, 
na Floriano Peixoto. Bruno diz: “porque eles já sabiam, que 
ele falou: Arnaldo é o que seu? Eu falei: Tio, inclusive foi 
ele que me indicou e tal. Sabe? E queria saber: e o ponto 
tava  para  alugar  já?” Continuam  conversando  sobre  o 
assunto e Arnaldo fala que está chegando hoje a noite. Bruno 
disse que puxou a ficha da Tef Tef e diz que tem muita bronca e 
que  ainda  não  puxou  o  da  ITCI,  respondendo  pergunta  de 
Arnaldo sobre o ITCI.  Arnaldo perguntou se perguntaram 
sobre Alexandre e Bruno diz que não. ... Arnaldo diz que 
Bruno foi vítima, assinou um contrato e eles não cumpriram. 
Bruno fala que vai enviar tudo para Arnaldo por e-mail. Arnaldo 
está em São Paulo e chegava neste dia anoite.

27/05/11

12:59:02 
Duração= 00:03:00 

Arnaldo 
(84-9171-4030) 

x 
Bruno 

 

Em 30/05/2011, BRUNO presta novo depoimento na Promotoria retificando 

alguns pontos do seu primeiro depoimento e trazendo novos dados que havia ocultado 

no depoimento anterior, como o seu parentesco com ALEXANDRE MAGNO:
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“QUE o particular que alugou o carro e que no depoimento anterior o 

depoente disse que o nome era CELSO, na verdade, o nome é SAULO 

PEREIRA  FERNANDES,  conforme  recibo  de  locação;   QUE  SAULO 

PEREIRA FERNANDES afirmou para o depoente que é advogado 

da ITCI;  (…) QUE escutou na loja AUTO ELÈTRICA POTIGUAR, onde 

estava  a  ambulância  de  placa  LNE-9759  (Rio  de  Janeiro)  que  a 

empresa de Crispim teria ganho um contrato grande em Natal-

RN ligado à construção da Arena das Dunas; QUE depois que veio 

ao MP, ligou para a TOESA, falou com Ellen e reclamou da falta de 

pagamento; QUE logo em seguida recebeu uma ligação de Cassiano 

da TOESA pedindo para que os recibos fossem enviados para que eles 

tivessem  ciência  dos  débitos;  (...)  QUE  tem  dois  parentes  que 

trabalham no Município de Natal, os procuradores municipais 

MARISE COSTA e ALEXANDRE MAGNO.” 

A ligação com ALEXANDRE MAGNO aparece em uma mensagem enviada por 

BRUNO SOUZA para o procurador municipal em  09/05/2011 pedindo  “para poder 

combinar as coisas para não haver discordâncias”:

“09/05/2011 12:10:06 : “Alexandre e Bruno seu primo, o problema e o 

sequinte os carros da operao dengue Sao meus , gostaria de sentar 

para poder combinar as coisas para no haver discordancias ,  tenho 

medo Mp”

Em outras ligações, ARNALDO fala para BRUNO sobre o contrato com o ITCI 

revelando  que  a  empresa  pretende  abrir  uma  filial  em  Natal,  o  ITCI  Natal, 

demonstrando os planos de expansão da “organização social de aluguel”: 

5990951 18/05/11 11:52:43 Duração = 00:02:11

Bruno x Arnaldo

Bruno “é porque eu tô aqui em São Gonçalo, aí pega ruim.”

Arnaldo “e eu tô aqui na Fazenda aí pega ruim aqui, oi aqui pega uma bosta. Viu 
Bruno.”   

Bruno Diz ao fundo: “chego já aí.”
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Arnaldo

“pronto, eu tô aqui na Fazenda agora, então veja só, eu acredito que eles 
vão pagar, não vai ter, tem esse sufoco aí e tem esse problema criado, e 
que não foi criado por eles né. Porque a Prefeitura que é uma bosta 
de organização que como é que faz um negócio desse,  faz  um 
processo e depois cancela né. Aí fode todo mundo.” 

Bruno “com certeza.” 

Arnaldo “agora eu tô sabendo que eles tem um negócio lá, é tanto que eles 
mudaram e vão criar o ITCI Natal, sabe? ITCI Natal.”

Bruno “sei, sei. Não é. Agora Tio Arnaldo é bom, agora se for não alugue para 
Prefeitura não que vão criar uma CEI, viu.”

Arnaldo

“veja só, se eu alugasse hoje eu tava fora dessa, como fala, dessa briga, 
porque  eu  tô  alugando  hoje,  não  é?  Agora  mesmo  assim,  não  me 
interessa alugar para Prefeitura não sabe? Não me interessa alugar para 
Prefeitura não, porque não me interessa,  não me interessa porque eu 
prefiro trabalhar com o preço mais baixo do que alugar para Prefeitura.”

Bruno “e receber, com certeza.” 

Arnaldo “Prefeitura é bronca”.

Mais uma indicação de fornecedor do ITCI por ALEXANDRE MAGNO ocorreu 

com  a  sede  onde  seria  localizado  o  ITCI  em  Natal.  Desta  vez  coube  ao  tio  do 

procurador,  FRANCISCO ARNALDO ALVES  DE  SOUZA,  ser  o  beneficiado  com este 

contrato. 

Ao ser ouvido na Promotoria, FRANCISCO ARNALDO ALVES DE SOUZA não 

mencionou nenhuma ligação com ALEXANDRE MAGNO afirmando que o prédio foi 

alugado através de um anúncio no jornal Tribuna do Norte, conforme versão criada 

por BRUNO SOUZA em seu primeiro depoimento e acertada por telefone. Além disso, 

afirma que não tem nenhum parente que participou da elaboração do contrato do 

ITCI:

“QUE  é  proprietário  do  prédio  que  foi  alugado  ao  ITCI 

localizado na Rua Presidente Gonçalves, 857-A, Alecrim, Natal-

RN;  QUE  o  prédio  do  depoente  estava  com  um  anúncio  na 

Tribuna do Norte; QUE MYRIAN ligou para o depoente e marcou um 

horário para verificar o prédio; QUE foi MYRIAN e outra pessoa do 

Rio de Janeiro da empresa TOESA; QUE esta pessoa da TOESA 

não  era  MARCUS  CRISPIM;  QUE  MARCUS  CRISPIM  era  um 

empregado desta pessoa;  QUE não se recorda o nome desta 

pessoa da TOESA; QUE esta pessoa da empresa TOESA foi  a 
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pessoa que decidiu que o prédio seria alugado;  QUE era um 

homem de decisão; QUE essa pessoa da TOESA era uma pessoa 

branca;  QUE foi  feito um contrato de três meses, com cláusula de 

rescisão; QUE caso o contrato fosse rescindindo antes dos três meses, 

o valor do contrato teria que ser pago na sua integralidade; … QUE o 

contrato de três meses tinha um aluguel mensal de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), totalizando trinta mil reais; QUE pagaram o primeiro aluguel 

antecipado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); QUE entregou o 

contrato para MYRIAN e ela falou que ia remeter  para o diretor do 

ITCI assinar; QUE este diretor era Eugênio; QUE ficou acordado que 

Eugênio  assinaria  o  contrato  e  as  promissórias  que  iriam 

garantir  o  pagamento  do  mesmo;  QUE  teve  contato  com 

Eugênio no prédio quando o contrato já tinha sido encaminhado 

para Recife; QUE até o momento não recebeu a cópia do contrato e 

nem recebeu as promissórias; … QUE as pessoas que organizavam as 

atividades  do  ITCI  eram  de  Recife  e  do  Rio  de  Janeiro;  QUE  só 

recebeu até agora os  R$ 10.000,00 (dez mil reais) referentes 

ao primeiro mês; QUE tem uma conta a apresentar para o ITCI 

de  R$  20.000,00  pelo  contrato  não  cumprido,  além  de  R$ 

7.000,00  pelos  danos  do  prédio; ...  QUE  não  tem  nenhum 

parente que trabalha na SMS ou que participou da elaboração 

do contrato com o ITCI.”

Mais  um  que  prestou  falso  testemunho  aos  Promotores  do  Patrimônio 

Público de Natal. Na verdade, a escolha do prédio sede do ITCI foi viabilizado por seu 

sobrinho ALEXANDRE MAGNO. Aliás, um diálogo captado entre FRANCISCO ARNALDO 

ALVES  DE  SOUZA  e  BRUNO  ALVES  DE  SOUZA  transcrito  anteriormente  revela  a 

influência do procurador municipal na escolha de seu prédio para ser a sede do ITCI.

Nova contradição foi constatada entre o seu depoimento e a diálogo que 

este tem com BRUNO ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA onde ele afirma que não 

recebeu nenhum pagamento do ITCI.  Em que pese as contradições ele  traz duas 

afirmações importantes, a primeira é que EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO é a pessoa 

que manda no ITCI   e  que o  contrato  da  SMS com o ITCI  era  só  para  “pegar 

dinheiro”.
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5990929 18/05/11 11:48:41 duração = 00:02:38

Bruno x Arnaldo

Bruno “recebesse alguma coisa?” 

Arnaldo

“não Bruno, eu falei hoje com Eugênio, que é o dono da ITCI, ele 
fez o que eu tinha dito para ele, ele botou o meu contrato, ele 
botou na planilha dele como ele tinha me pago os três  meses, 
sabe? Na planilha da Prefeitura. Aí ele, falei com ele hoje e ele vem a 
Natal terça ou quarta-feira não vem mais essa semana. Ele inclusive, ficou 
dizendo:Arnaldo o pessoal tá querendo alugar seu prédio. Eu disse: rapaz 
o  negócio  é  o  seguinte,  se  você  (fala  palavra  que  não  dá  para 
compreender) para Prefeitura eu alugo, se você (fala outra palavra não 
compreendida) eu não alugo não. Aí ele disse: olhe fique tranquilo, que 
eu já botei  na planilha e semana que vem eu vou receber meu 
dinheiro e lhe pago.”

Bruno 

“pronto, pronto, é porque eu (palavra incompreendida) tô ligando para lá 
e nada viu. Só enrolando, sabe? E o comentário que tem lá, só para gente 
aqui, é que tu já recebesse os três meses lá, o comentário que tá rolando 
lá.”

Arnaldo “não,  não  acredito  não.  Sabe  Bruno.  Não  acredito  não.  Estava  para 
receber, sabe? Eu não acredito não, porque.”

Bruno diz algo incompreendível ao fundo

Arnaldo

Continua: “porque a ideia era de se pagar nos primeiros dias, aí  
fizeram o contrato de emergência, aquele negocio de emergência,  
tudo  para  pegar  o  dinheiro,  quando  eles  puseram  a  cara  no  
mercado o Ministério Público entrou, tanto que Eugênio.”

Bruno interrompe e diz: “o Senhor, o comentário que tem lá é que já pagaram o 
Senhor, entendeu?” 

Arnaldo “tudo bem deixa comentar.”

Bruno “tô dizendo assim, se o Senhor ficar sabendo.”

Arnaldo
 “é porque inclusive eu fui lá hoje, eu passei lá hoje e tava só o vigia, ele: 
olha eu tô aqui até amanhã para receber e atender o povo, eles estão 
num prédio lá atrás da ABB, você tem o telefone deles?”

Bruno “eu já sei onde eles estão já.”

então a ligação fica robotizada e não dá para se compreender o que Arnaldo fala,  
mas fala algo com relação a “terminar em junho”. 

A influência de ALEXANDRE MAGNO nos testemunhos de outras pessoas que 

iriam prestar depoimento ao Ministério Público ficou patente, visto que este orientou 

alguns  depoentes  previamente,  inclusive  reunindo-se  com  ANNIE  AZEVEDO  DA 

CUNHA LIMA e THOBIAS BRUNO GURGEL TAVARES para combinar a melhor versão a 

ser  apresentada  ao  Promotor,  nem  sempre  surtindo  efeitos,  conforme  trechos 
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transcritos abaixo :

5969980

Annie pergunta se o depoimento segunda, Alexandre informar 
que Tobias é 17, você é 18 e Thiago é dia 19, só que Thiago 
estará viajando.

13/05/11
12:03:52 
Duração = 
00:00:36 

Cunha Lima (84) 
9416-5029 x 

Alexandre

5987707

Alexandre  diz  que  precisa  encontrar  com Annie  e  que 
Tobias está lá depondo e assim que sair ele vai encontrar 
comigo e você.

17/05/11
15:44:42 
Duração = 
00:00:30

Annie x Alexandre

Essa combinação de versões a serem apresentadas ao Ministério Público 

elenca mais um indício de que ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA e THOBIAS BRUNO 

TAVARES GURGEL faziam parte do grupo liderado por ALEXANDRE MAGNO ALVES DE 

SOUZA dentro da Secretaria Municipal de Saúde.

Porém, a participação de ALEXANDRE MAGNO não se limitou 1) ao acerto 

prévio da escolha do ITCI, 2) à fraude na elaboração do processo administrativo, 3) à 

indicação na escolha dos fornecedores do ITCI e 4) à orientação das pessoas que 

iriam prestar depoimentos perante o Ministério Público Estadual. Ele trabalhou nos 

bastidores para que o contrato não fosse revertido no Tribunal de Contas do Estado e 

quando este foi revertido, orientou qual deveria ser o discurso de THIAGO TRINDADE 

sobre o contrato, como forma de ser beneficiado pela anulação do contrato. 

Em  diálogo  com  THIAGO  TRINDADE,  com  efeito,   ALEXANDRE  MAGNO 

comenta do clima existente da suspensão do contrato pelo TCE, um clima de aflição e 

desânimo pela ciência de que a derrota no Tribunal já estava encomendada pelos 

fatos. A discussão passa então rapidamente para o planejamento da forma de, ao 

menos, tentar evitar uma humilhação pública do então Secretário de Saúde:

5957502 Alexandre faz resumo da conversa que acabou de ter com Bruno 
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para  Thiago  ficar  ciente.  Alexandre  diz  que  acha  que  é  uma 
bobagem um comentário  feito  por  Bruno  quanto  a  perda  do 
contrato no diálogo anterior e diz “o processo tá em pauta num 
acredito que...” Thiago complementa “eu acho que eles não vão 
alegar  perda  de  objeto  não”,  Alexandre  continua  “talvez  eles 
deem  uma  porrada  mesmo  assim”.  Thiago  disse  que  em 
conversa  com a  Prefeita,  um teimou  com o  outro,  porque  a 
Prefeita comentou que se fosse cancelado amanhã o processo 
perde  o  objeto  e  acaba  todo  procedimento,  Thiago  continua 
dizendo “negativo, o Procurador vai relatar o processo e enviar 
para o Ministério Público Estadual para apuração de improbidade, 
aí ela disse: não, não tem improbidade não.” Alexandre diz: “isso 
aí é o que ela acha né”. Thiago diz “isso aí é o que ela disse que 
Bruno falou para ela”.  Alexandre diz que acha que num possível 
julgamento daqui há dois três anos ele também acho que não 
tem improbidade não,  Alexandre continua falando e diz: “mas o 
Ministério Público não vai deixar de representar porque a gente 
acha que não tem não, eu acho que é porrada. O que é que eu 
acho, o que é meu sentimento nessa história toda, a gente já 
chegou, eu pelo menos penso assim, longe demais para agora 
nove  horas  antes  da sessão  fazer  uma situação  revogando o 
contrato,  sabe  eu  acho esquisito,  acho complicado.  Por  outro 
lado também, Bruno tá aqui na SEMPLA e disse q vinha aqui em 
casa para conversar comigo pessoalmente, eu acho que ele tá 
numa  sinuca  de  bico  do  tamanho  do  planeta”  e  Alexandre 
continua falando do nível  de certeza que Bruno ficou sobre a 
rescisão  e  continua  dizendo  “que  Luciano  saiu  andando  nos 
Gabinetes também pedindo para o contrato ser suspenso pediu, 
eu acho que ele andou sensibilizando lá a Conselheira. Bruno tá 
vindo aqui eu vou fazer um medo danado a Bruno, vou dizer: 
olha Bruno se esse contrato cair amanhã, UPA e AME caem em 
seguida viu, porque é a mesma discordância o Ministério Público 
tem com relação a todos os outros” Alexandre continua dizendo 
para Thiago dar uma relaxada porque ele já está fora. Thiago diz 
“ela  é  chefe  do  Executivo  ela  pode  suspender  o  contrato”  e 
Alexandre diz  “se ela quiser  fazer  ela dê a justificativa  dela”. 
Thiago diz “ela quer que eu faça, ou seja, resumindo.” Alexandre 
interrompe  e  diz  “ela  quer  que  você  reconheça  que  tá  tudo 
errado, assuma a culpa de ter feito tudo errado. Agora eu tô com 
você,  acho  que tá  muito  estranho  essa publicação  de  Regina 
Motta aí na terça-feira”. Thiago diz “porra e outra aí, o Gabinete 
Civil  tomou logo a  frente,  Calazans  Bezerra  dizendo  que não 
sabia. E aí eu ignoro o retorno para ela?”. Alexandre diz: “eu 
acho o seguinte, acho que você devia, dê mais um tempo, se ela 
ligar, você diz, Prefeita eu tô refletindo, eu pedi a Bruno para 
passar aqui para me dar umas explicações, e se eu fosse você eu 
diria o seguinte: olha Prefeita é complicado para mim, eu acertei 
com você, com a Senhora a saída para sexta-feira, se eu publico 
esse  negócio  amanhã  dizendo  que  o  contrato  tá  errado  eu 
praticamente assumo toda a culpa de um negócio que eu sei que 
tá certo, mais se a Senhora diz que tá errado eu assumo toda a 
culpa, minha situação vai ficar muito difícil.”. Conversam sobre 

10/05/11
23:40:10 
Duração = 
00:05:09 

Alexandre x 
Thiago  (84) 
8848-8488
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uma hipótese  de  não saída de  Thiago da Secretaria  e  que a 
Prefeita assim ela seria desmascarada e mostrar que já tinha 
uma pessoa para o lugar de Thiago. Thiago diz “me fazendo aí a 
união das coisa, vamo lá, ela chega no Patrimônio Público e diz 
que desconhece o contrato aí ato nº dois desconhece o contrato 
e  foi  tudo  arquitetado  pelo  Secretário,  aí  vai  o  Secretário  e 
publica a revogação do contrato, antes que o TCE se manifeste, 
ou seja,  ele se assustou com medo, aí  ela pega e diz,  porra 
como é que você faz uma merda dessa sem ter o conhecimento, 
aí a Controladoria, digamos assim, antecipadamente orientou a 
Prefeita o Secretário ficou com medo e publicou a revogação e 
ela tem todos os argumentos para,como você disse, eu saiu de 
lá humilhado porra.” Thiago pergunta se Bruno estava indo para 
casa de Alexandre, ele confirma que sim e continua dizendo “não 
quer fazer melhor não, é conversar com Bruno, aí eu lhe digo o 
seguinte o que você decidir com ele eu diria que você fala por 
mim, que eu confio em você, na plena convicção de que você vai 
defender como se eu mesmo fosse.” Alexandre diz: “tá certo”. 
Depois Thiago diz “pede a Bruno para entrar em contato com 
ela”. Alexandre continua dizendo sua opinião sobre o assunto, 
que é que eles não tem como recuar e que para os dois é muito 
mais negócio o Tribunal concluir pela suspensão. Thiago fala e 
conversa que teve com a Prefeita e que ela citou até possível 
impeachment.  Continuam conversando  sobre  a  suspensão  do 
contrato e possível questionamento ao Tribunal de Justiça sobre 
a suspensão do contrato pelo TCE. Alexandre diz Micarla está 
fugindo sem encarar o problema e continua dizendo “na outra 
vez  da  TCI  era  a  mesma  coisa,  o  medo  dela  foi  o  mesmo, 
curiosamente hoje Valério Mesquita disse: olha essa situação da 
dengue é completamente diferente da situação da TCI, porque 
essa  tem  um  apelo  social  muito  forte.”  dão  uma  pausa  e 
continua  Alexandre  “eu  realmente  não  tenho  grandes 
expectativas de amanhã não, mas o que eu acho é que nesse 
caso especifico, é melhor ser derrotado do que não brigar, sabe, 
não  brigar  é  muito  ruim.”  Thiago  complementa  dizendo  “não 
brigar  é  reconhecer”  e  logo  em  seguida  Alexandre  atende 
telefone de Bruno para se encontrarem.

Neste  mesmo  diálogo,  percebe-se  como  o  desânimo  interno  de  certos 

integrantes por estarem na terrível situação de apresentar segurança na defesa de 

algo que têm ciência da ilegalidade. 

5958198 (...)  Alexandre fala sobre a ida ao Tribunal  com Bruno e que 
saíram com impressão ótima das  conversas  que teve  com os 
Conselheiros. Alexandre diz: “quando Bruno começou a ficar em 
dúvida, aí  Bruno foi  de novo ao Tribunal,  aí  Bruno chegou no 
Tribunal  numa  hora  que  o  Procurador  Luciano  tava  com  a 
Relatora. Aí Bruno chegou lá e disse: é a gente tá fazendo um 
acordo  com  o  sindicato,  a  gente  queria  adiar,  porque  se  o 

11/05/11
09:18:04 
Duração = 
00:16:48

Thiago (84) 8848-
8488 x Alexandre
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sindicato voltar a gente pode suspender e suspendendo é bom 
para todo mundo e nu sei o que. Aí os caras sentiram fragilidade 
na  Prefeitura,  Epa!  Eles  vieram  para  cá  para  pedir  para 
suspender . Aí botaram Luciano com Bruno na mesma sala na 
frente da Relatora. E Bruno dizendo: Oh Doutora vamos adiar a 
Prefeita tá viajando que num sei o que. Ela dizendo: não, vamos 
Julgar amanhã, vamos julgar amanhã, vamos julgar amanhã. Aí 
a relatora viu que Bruno tava inseguro e que a Prefeitura 
tava  insegura,  que  a  Prefeitura  tava  admitindo  que  o 
contrato  tinha  irregularidades,  que  as  irregularidades 
eram  difícil  de  sanar.  Aí  a  tese  do  Ministério  Público 
ganhou  força.  Bruno  disse:  Alexandre  quando  eu  saí  do 
Tribunal de tarde, a impressão que eu tinha tido de manhã que a 
gente ia ganhar, eu desfiz de tarde, a minha ida lá foi horrível e 
disse  isso  a  Prefeita  porque  ela  que tinha  pedido  para  eu  ir, 
quando eu voltei, voltei realmente achando que a gente ia perder 
no  Tribunal.  Bruno  mais  perder  no  Tribunal  não  tem  nada. 
Porque a Prefeitura vai mete a mão nos peito, e diz: amigo 
o contrato é legal, é beleza. No meio da fala Thiago diz: 
“vai  pro  Judiciário.”  Alexandre  continua:  “a  dengue vai 
fude  todo  mundo  e  eu  fiz  a  minha  parte.  Agora  a 
Prefeitura  rescindindo  o  contrato  deixa  Thiago  numa 
situação  difícil,  porque  a  Prefeita  vai  dizer:  Thiago 
começou, eu rescindi e botei Thiago para fora. E aí essa 
decisão é uma bosta, vamo manter, vamo perder se for 
para perde, vamo perder. Mas aí amigo a decisão já estava 
tomada, Bruno veio aqui mais pra eu conversar com você, 
sabe. Aí na última hora, assim, eu disse: rapaz, Bruno, eu já sei 
o que eu vou sugerir a Thiago, aí Bruno queria trocar o ato para 
o nome dele, Bruno rescindir o contrato, aí era foda, porque aí ia 
ficar muito esquisito, um contrato da saúde o Procurador Geral 
rescindindo, eu digo: não, deixe que Thiago rescinde, deixe 
no  nome dele  mesmo,  isso  já  tava no  Diário  Oficial  eu 
acho viu. Deixe no nome dele mesmo, agora ele vai dizer o 
seguinte,  ele  vai  acordar  dizendo:  tudo  bem,  rescindi 
porque faço parte de uma equipe, não sou eu o Prefeito, 
faço parte de uma equipe, a mais, defendo o contrato por 
isso,  por  isso,  isso,  estou  fora. Isso  eu  disse  a  Bruno. 
Amanhã, não é sexta-feira,  nem quinta, é amanhã.  Aí Bruno 
disse: é então eu acho que esse discurso da certo, diga a 
ele  que  não  bata  na  Prefeita.  Eu  disse:  ele  vai  falar 
administração,  evidentemente,  vai  haver  relação  a 
Prefeita, agora Administração.”  

 

ALEXANDRE MAGNO, por fim, orienta o discurso de THIAGO, a quem conduz 

com facilidade, embora tenha absoluta a ciência das ilegalidades cometidas e de que a 

punição por improbidade administrativa lhe vinha inexorável.

5958198  Alexandre diz: “rapaz deixa eu dizer, eles tão negociando para 
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você ver  que ponto chega bicho,  o Ministério Público Estadual 
está negociando tirar as ações contra você, tirar as ações que 
está na Justiça e deixar os agentes trabalhando 6 horas para eles 
poderem voltar, agora você conhece o Ministério Público qual é a 
chance de Iara e Elaine toparem isso? Voltarem atrás? Retirarem 
tudo.”. Thiago diz “não, não tem não. Luciano foi a Kalina. Kalina 
disse  que  era  irredutível  amigo.  Essa  improbidade  eu  vou 
responder”.  Alexandre diz: “com 8 horas os agentes não voltam, 
pode  botar  20  ITCI  aqui.”.  Thiago  diz:  “rapaz  o  discurso  tá 
distorcido, ontem na televisão eles disseram assim: a gente não 
se nega a trabalhar 8 horas não, desde que nós deem condições. 
Que  condições?  Fardamento,  equipamento.”  Alexandre  diz: 
“dinheiro  e  as  gratificações”.  Thiago  diz  “fardamento  e 
equipamento tá garantido pelo contrato, num tá pelo contrato?”. 
Alexandre  diz:  “tá”.  Thiago  diz  “tá.  E  uma  gratificação  para 
trabalharmos as 40 horas. Só que eles já ganham por 40 horas. A 
impressa  precisa  entender  isso.  Aí  eu  tô  com  você.  Agora  a 
questão é a seguinte, me responda algumas coisas 1º a Prefeita 
sabia do contrato, minha resposta, sim a Prefeita sabia do inteiro 
teor do Projeto e do valor.”  Alexandre diz: “sabia de tudo, antes 
de ser publicado foi feito uma apresentação para ela.”. Thiago diz 
“é do valor, não é? Que é o principal”.  Alexandre diz: “de tudo, 
foi feito uma apresentação para ela de tudo, de absolutamente 
de tudo.”. Thiago diz “inclusive as origens desse financiamento.” 
Alexandre diz: “até porque o contrato é legal, ela viu a planilha, 
ela não cometeu nenhum absurdo não, ela viu uma coisa que ia 
funcionar, que ia dar certo. Agora assim, o que eu acho que você 
deve personalizar, é, é, nessa história o que mais me preocupa é 
a seguinte pergunta: porque é que você rescindiu? qual foram os 
setores da administração que lhe forçaram você rescindir? Aí é 
que eu acho que você deve centrar em Kalazans, sabe. Eu fui 
procurado  pelo  Chefe  da  Casa  Civil  que  me  falou  que  a 
administração  tinha  decidido  rescindir”.  Thiago  diz  “eu  pensei 
isso, eu estou inserido em um organograma que tem hierarquia, 
e eu sempre reconheci a hierarquia como valida no âmbito da 
minha  formação,  tanto  pessoal  como  profissional.  Então  eu 
cumpro as orientações oriundas do Gabinete Civil, não somente 
para pactuação e rescisão de contrato, quanto para exonerações, 
nomeações, enfim eu jogo na cara bem abrangente.” Alexandre 
diz: “hum rum, exatamente.”. Thiago diz “porque se eles forem 
atras do fluxo, num é isso? A saúde não publica nada direto.” 
Alexandre diz “é, exatamente, aí pronto, você fica com um 
discurso,  você saí  na boa sem grandes problemas,  para 
não ficar com Micarla no seu pé, no seu calcanhar o resto 
da vida dizendo que você sacaneou na saída.”. Conversam 
sobre marcação de coletiva, como marcar  pela SECOM ou por 
Ana  Carina,  a  qual  é  assessora  de  impressa  da  Prefeitura. 
Conversam sobre entrevista na Cabugi  de meio-dia.  Alexandre 
instrui Thiago para preparar o discurso escrito em um papel, para 
ficar bem registrado. Thiago informa que protocolou agora pela 
manhã o pedido de exoneração. Em certo momento Alexandre 
fala  para  Thiago  falar:  “você  dizer:  não  me  sinto  mais 

11/05/11
09:18:04 
Duração = 
00:16:48

Thiago (84) 8848-
8488 x Alexandre
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secretário  de  saúde  do  município  de  Natal,  uma 
administração não pode ser conduzida por diretrizes tão 
diversas, então eu pretendo que os adjuntos que estão aí 
um deles, ou o que for competente legalmente assuma a 
partir  de hoje  já,  eu me desligo.  Para ficar  um negócio 
irreversível e meio que revoltado, sabe? É importante que 
fique marcado.”. Thiago diz: “de uma cutucada, né?”. 

No  meio  da  discussão  sobre  a  montagem do  discurso  para  justificar  a 

anulação do contrato do ITCI, THIAGO e ALEXANDRE se lembram de dar satisfação a 

DANIEL GOMES da TOESA, parceiro na construção do contrato e que foi “prejudicado” 

pela inviabilidade do acordo firmado.

5958198 (...)Falam que não dormiram e Thiago queria se encontrar com 
Alexandre ainda de manhã. Thiago diz:  “agora Daniel  está 
esperando um retorno, viu?”. Alexandre diz: “eu falei com 
ele  longamente  no  BBN,  porque  precisava  de  uma 
satisfação, né?. Thiago diz “claro”. Alexandre diz: “Ele tá 
revoltado,  ele  tá  achando,  eu não vi  essas matérias  de 
ontem, mas ele assim como você acha que o trabalho tava 
começando a dobrar, sabe?”. Thiago diz: “claro porra! Mas 
ele  não ficou chateado comigo não,  não  é?”.  Alexandre 
diz:  “não,  não ficou não. Ele  sabe que foi  fundamental,  eu 
disse a ele quem tava na reunião, eu disse olha: Kalazans, Jean, 
Bruno  e  outro.  Porque  eu  não  queria  escrever  Carlos  Von 
Sohsten,  porque ele  ia  pregunta,  não ia  saber que nome era 
mesmo, e outro. Aí eu botei que Bruno, que Bruno me disse que 
tinha defendido o contrato, mas que tava com medo inclusive da 
vinda dele, mas que ele ficasse tranquilo que a gente ia ver o 
que a gente ia fazer. Mas o ITCI quer publicar uma nota hoje a 
tarde.” Thiago diz: “sobre?”.  Alexandre diz: “até porque eles tem 
prestador,  tem um monte  de  gente  aí  para  pagar  e  não  vão 
receber um centavo.”. Thiago dá uma risadinha.  Alexandre diz: 
“é uma irresponsabilidade do governo. Eu disse a ele: Bruno essa 
não  é  a  melhor  saída.”.  Thiago  diz:  “é  grande,  é  uma 
irresponsabilidade grande.” Alexandre diz: “o governo de Micarla 
tá  fazendo  uma  besteira,  como  sempre.  Ontem eu  tive  uma 
impressão, agora o momento não é bom para conversar sobre 
isso agora não, isso é bom para se conversar daqui a um mês 
tomando uma café, já que você não bebe. (...)

11/05/11
09:18:04 
Duração = 
00:16:48

Thiago (84) 8848-
8488 x Alexandre

Mesmo  após  ser  um  dos  mentores  juntos  com  THIAGO  TRINDADE  da 

articulação que resultou na contratação fraudulenta de diversas organizações sociais 

e no desvio de recursos públicos, ALEXANDRE MAGNO foi cedido pelo Município de 

Natal para o Estado do Rio Grande do Norte para fazer a mesma coisa que este fez na 

SMS,  ou  seja,  articular  que empresas do terceiro setor  se instalem na Secretaria 
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Estadual de Saúde para desviar recursos públicos.  

5992968 18/05/11 19:04:45. Duração = 00:05:47

Roberval x Alexandre

Roberval
“como é que ficou o cenário e nunca mais eu mexi com você, que o 
tabuleiro não mexia, agora foi tanta mexida essa semana que eu fiquei 
curioso.”

Alexandre

“deixa eu lhe dizer, assim, eu sou Procurador de carreira então eu não 
saiu né? Assim muda Secretário e eu não mudo. Só que eu estou indo 
para  o  estado,  hoje  inclusive  quando  eu não  lhe  atendi  eu  tava  em 
reunião  com  o  secretário  estadual  já,  devo  comandar  a  assessoria 
técnica dele lá, assessoria de gestão como ele chama, mas assim não 
perco as minhas raízes com a Prefeitura, e eu tô dizendo isso porque eu 
quero lhe ajudar, sabe? Sabe assim eu me preocupo demais com aquela 
situação e me sinto um pouco responsável também, mas eu confesso a 
você que não tive muito na Secretaria Municipal de semana passada para 
cá não.”

Roberval “certo, você tá indo para ser assessor do secretário da saúde ou de outra 
área?”

Alexandre “da saúde, da saúde.”

Roberval “ah então nós vamos nos bater muito, bater no bom sentido.”

Alexandre “ahn, não, não, sem dúvida, lógico, lógico.”

Roberval “não é no sentido ruim não, é no sentido bom.”

Alexandre “lógico eu sei disso, eu sei disso.”

O objetivo da presença de ALEXANDRE MAGNO na Secretaria Estadual de 

Saúde é unicamente viabilizar a contratação de organizações sociais do terceiro setor 

para administrar recursos públicos destinados à área de saúde:

6127762 ALEXANDRE diz a THIAGO que estava reunido com Domício Arruda 
Câmara  Sobrinho.  THIAGO,  então,  pergunta  como  Domício  está, 
tendo  ALEXANDRE  respondido  que  ele  (Domício)  estava  “achando 
uma merda”, que “Ana Tânia” está lá e que a visão de administração 
dela é “aquela que a gente já conhece”; continua dizendo que ele 
(Domício) está precisando “fazer o sistema ter eficiência e não está 
conseguindo”. ALEXANDRE complementa dizendo “nesta ordem e uma 
ruma de outras coisas”. THIAGO, então, diz “ainda estão nesse disco”. 
ALEXANDRE confirma que sim e que a ele (ALEXANDRE) lhe parece 
que “hoje” começou a entrar no Estado, porque estava desanimado. 
THIAGO pergunta se ALEXANDRE foi mal visto por “Ana Tânia” e este 
responde que os dois (Alexandre e Ana Tânia) são até amigos, mas 
que o  problema é  que ambos  têm “visões diferentes  de  como as 
coisas devem rodar”. ALEXANDRE, então, continua dizendo que ele e 
o secretário têm o mesmo pensamento (“o secretário pensa igual a 

21/06/11

8:56:35 
(03:14)

ALEXANDRE e 
THIAGO
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mim”), mas que este não tem coragem de contrariar “Ana Tânia” (“só 
que não está querendo dar uma peitada nela”). THIAGO volta a dizer 
que “ainda estão nesse disco, ou seja, ainda vão decidir que linha vão 
tomar e quem vai mandar”. ALEXANDRE diz que ele (o secretário) já 
decidiu, mas que não comunicou aos demais; que esta decisão só é 
da ciência do próprio secretário, de ALEXANDRE e da Governadora (“a 
Governadora  já  decidiu  também”).  Continuando,  ALEXANDRE 
exemplifica a situação dizendo que pede “um perfil do Ruy Pereira” 
(“o  que  é  que  vocês  querem  do  Ruy  Pereira?”),  mas  que,  como 
resposta, dizem que se deve ter cuidado, que se deve perguntar a 
“Terezinha Rêgo”.  ALEXANDRE diz  que isso  complica  e  que diz  ao 
secretário que está com “essa visão” e que, “se não for para fazer 
isso”,  não tem o que fazer  lá  (“eu  não tenho o que fazer  aqui”). 
ALEXANDRE  diz  que  a  resposta  do  secretário  é  de  que  não  se 
preocupasse e que concorda com ele. Em seguida, THIAGO diz que 
“se não for para implementar o Terceiro Setor” ALEXANDRE 
“não tem função nenhuma ali”. ALEXANDRE concorda com a 
afirmação  de  THIAGO  e  diz  que  falou  para  o  sobrinho  do 
secretário e para o próprio secretário. THIAGO interrompe e 
faz o seguinte questionamento: “tu vai ficar fazendo processo 
administrativo, é?”; ao que ALEXANDRE responde: “pois é; não 
tem  o  menor  sentido  isso”.  THIAGO  ainda  complementa  o 
questionamento:  “cessão de servidor  e  outra coisas  mais?”. 
ALEXANDRE, em seguida, pergunta onde THIAGO anda e diz que está 
indo para  a  ART&C (Arturo  o  espera)  naquele  momento.  THIAGO, 
então,  pede para conversar  com ALEXANDRE antes dele  entrar  na 
ART&C. ALEXANDRE concorda e diz que os dois podem se encontrar 
no estacionamento da ART&C. Em virtude do horário e da duração do 
compromisso na ART&C, ALEXANDRE, então, combina de encontrar 
THIAGO no apartamento deste após sair da ART&C.

Uma das primeiras medidas de ALEXANDRE MAGNO na Secretaria Estadual 

de Saúde foi tentar fazer com que o Estado possa passar a administrar as UPAS do 

Município  de  Natal,  geridas  pela  ASSOCIAÇÃO  MARCA,  conforme  já  mencionado 

acima.  Porém,  tal  pretensão  encontra  resistência  do  Secretário  Municipal  Antônio 

Carlos Soares Luna que passou a  “negociar” este  contrato após a saída da dupla 

THIAGO/ ALEXANDRE da SMS.

6060651 LUNA DIZ A BRUNO QUE GOVERNO PROPOS FICAR COM A UPA E 
CONTRATAR OS.  LUNA DIZ QUE ELES ESTÃO QUERENDO COMER 
ELES. E NÃO ABRE MÃO DA UPA DE JEITO NENHUM. QUEM TAVA 
JUNTO  ERA  ALEXANDRE.  LUNA  DIZ  “SEU  AMIGO  ALEXANDRE”. 
BRUNO DIZ “XANDINHO”. BRUNO DIZ QUE VAI PROCURAR SABER 
COM ALEXANDRE.

03/06/11
16:16:48 = 

02:21
LUNA E 
BRUNO 

(8488279840
)
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6061119 LUNA PERGUNTA SE HNI ESTÁ FAZENDO SERÃO. HNI DIZ QUE TÁ 
VENDO UNS E-MAILS. LUNA PERGUNTA SE ESTÁ TUDO BEM. HNI 
DIZ QUE AS COISAS ESTÃO CAMINHANDO PARA A VITÓRIA. LUNA 
DIZ QUE O PESSOAL DO GOVERNO É QUE NÃO COLABORA. ESTÃO 
QUERENDO PEGAR A UPA. HNI DIZ QUE TALVEZ O INTERESSE SEJA 
ESSE AGORA.  HNI DIZ QUE AGORA QUE A GENTE TÁ RESOLVENDO 
AS COISAS VAI SER MAIS DIFICIL.  LUNA DIZ QUE AGORA É QUE 
ELES TEM QUE SE UNIR.

03/06/11
17:48:15 = 

00:49

LUNA E HNI 
(8488279825

)

No diálogo seguinte, percebe-se que a missão de ALEXANDRE MAGNO na 

Secretária  Estadual  de  Saúde  foi  cumprido,  ou  seja,  a  ideia  do  terceiro  setor  foi 

introduzida no Governo Estadual.

6141090 DOMÍCIO relata a ALEXANDRE que esteve na Governadoria, onde 
teve acesso a um relatório no qual se demonstra o interesse da 
Governadora  em  alugar  o  Hospital  da  Unimed  em  Mossoró  e 
transformá-lo numa unidade materno-infantil. Continuou DOMÍCIO 
relatando que disse a Governadora que o caminho para a 
implantação é a terceirização (Terceiro Setor) e que deve 
ser feito com uma OSCIP. Segundo DOMÍCIO, em Mossoró, 
essa implantação seria mais tranquila. Em seguida, DOMÍCIO 
diz a ALEXANDRE que a situação do Hospital Walfredo Gurgel está 
insustentável (excesso de pacientes, falta de pontos de oxigênio) e 
que  vai  contratar  a  Cooperativa  de  Enfermeiros  para  implantar 
emergencialmente 30 leitos no Hospital Ruy Pereira. Nos dizeres de 
DOMÍCIO, “dá para botar  30 pessoas internadas...  a gente bota 
aqueles pacientes lá... abre de qualquer maneira”.

28/06/11
17:27:47
(04:20)

ALEXANDRE 
e 

DOMÍCIO
ARRUDA

Após  receber  tal  notícia  do  Secretário  Estadual  de  Saúde,  ALEXANDRE 

MAGNO liga para solicitar os préstimos de THIAGO TRINDADE:

6141103 Logo após a ligação de Domício, na qual se tratou da implantação 
da  terceirização  da  unidade  materno-infantil,  em  Mossoró, 
ALEXANDRE liga para THIAGO e inicia a conversa em tom jocoso: 
“diga, secretário do povo... seu colega Domício Arruda... ele ficou 
muito feliz, soube que você vai voltar para a Prefeitura”. Após as 
brincadeiras, ALEXANDRE diz a THIAGO que precisa falar com ele. 
THIAGO, então, pergunta se ele vai dizer “coisa ruim ou coisa boa”. 
ALEXANDRE  responde  que  não  é  ruim e  que  se  trata  apenas 
daquilo que eles trataram, na semana passada, e precisam 
“executar”.  Eles  combinam  em  se  encontrar  no  dia  seguinte. 
THIAGO  finaliza  dizendo  que  está  à  disposição  de 
ALEXANDRE e  pede que este  diga  a  “Domício”  que deste 
também.  ALEXANDRE  diz  que  realmente  vai  precisar  de 
THIAGO.

28/06/11
17:32:32
(01:54)

ALEXANDRE e 
THIAGO

E  por  fim  ALEXANDRE  MAGNO  em  conversa  com  Almerinda  expõe  o 
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interesse do grupo em sanear o Hospital da Unimed antes de “entregá-lo”, além do 

progresso  desse  saneamento,  o  que  a  primeira  vista  não  seria  o  usual  em  um 

processo de terceirização de bens públicos a particulares, que em regra assumem o 

risco econômico da atividade antes pública e aposta em seu (suposto) melhor poder 

de gerência para torná-lo viável:

6259854 Inicialmente,  ALMERINDA  e  ALEXANDRE  conversam  sobre  uma 
notícia divulgada informando que a cozinha do Hospital da Unimed 
estaria  funcionando em agosto. ALEXANDRE explica que não está 
sabendo disso e que seu compromisso é o de que o funcionamento 
se dará no final  de outubro. Em seguida, ALMERINDA pergunta o 
que irão fazer com o Hospital Ruy Pereira. ALEXANDRE explica que 
estão fazendo um levantamento para saber o que o hospital precisa 
para funcionar de forma completamente autônoma, com todos os 
equipamentos e equipe. ALMERINDA complementa o raciocínio de 
ALEXANDRE  dizendo  “para  a  gente  entregar  para  alguém”. 
ALEXANDRE confirma e diz que após o levantamento discutirão para 
saber  como  seria  esse  modelo:  se  entregarão  “todo”;  se 
centralizarão todos os contratos de terceirização numa só entidade. 
Ele diz, também, que o mesmo será feito em relação ao Hospital da 
Unimed, em Mossoró, e que a decisão será feito pela coordenação 
de ALMERINDA e pelo secretário “Domício”.

27/07/11
12:10:02
(02:17)

ALMERINDA e 
ALEXANDRE
(84 9982-

1587)

 

Salta aos olhos, então, o direcionamento conduzido por ALEXANDRE MAGNO 

para  que  a  entidade  do  terceiro  setor  a  ser  contratada  pelo  Estado  seja  a 

ASSOCIAÇÃO MARCA, a mesma entidade que ele ajudou a se instalar no Município de 

Natal  e  da  qual  rotineiramente  ele  recebe  vantagem.  O  que  efetivamente  se 

concretizou, conforme amplamente noticiado pela mídia.

Com todas as informações já expostas, a seguinte conversa entre Fabrícia e 

Rosimar Bravo, vulgo “Rose”, demonstra que a MARCA, efetivamente administrada por 

“Rose/Maninho/Tufi” possui um canal político para a entrada no Governo do Estado e 

que esse  canal  é  ALEXANDRE MAGNO, peça capital  na contratação da MARCA no 

âmbito municipal e que, transferido para o tabuleiro estadual, retribui à sua “empresa 

amiga”  MARCA  com  informações  privilegiadas  e  apoio  nos  bastidores  políticos. 

Alexandre  Magno  procura  conduzir  a  gestão  da  saúde  estadual  ao  projeto  de 

terceirização, e com isso, introduzir a MARCA para executar contratos de gestão no 

Estado.

402356 Fabricia pergunta se Rosi está podendo falar e ela diz que sim e está 
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no Escritório, então Fabricia fala que Rosi havia comentando no dia em 
que elas se encontraram sobre um hospital em Mossoró e pergunta se 
Rosi já conseguiu um contato ou fazer uma visita lá e Rosi diz que já 
fez até uma visita lá e o que há até o momento só são especulações, 
de que se vai abrir ou não, se vai ser gestão compartilhada ou não, 
então  Fabricia  pergunta  como  está  o  contato  de  Rosi,  porque  um 
amigo  pessoal  de  João  e  esse  amigo  é  fisioterapeuta,  mora  em 
Mossoró e é o braço direito do Secretário de Saúde e esse amigo em 
uma conversa informal e ele que tocou nesse assunto e Rosi diz que a 
Governadora já anunciou o que ela quer fazer lá em Mossoró, mas 
concreto  não  tem nada  e  Fabricia  diz  que  ele  já  sabe  e  tudo  em 
relação ao hospital da UNIMED vai virar uma Maternidade de alto risco 
que ainda não se sabe se vai ser tripartite, Federal, Estado e Município 
e Fabricia diz que como Rosi tem um interesse grande e queria ver 
qual a ligação e canal político que Rosi tem em Mossoró para entrar e 
Rosi fala que isso seria melhor conversar pessoalmente e Fabricia diz 
que pode ir na casa de Rosi, porque ela mora perto da casa de Rosi em 
Botafogo, Fabricia pergunta se quinta Rosi está entrando de férias e 
Rosi confirma que sim. Então as duas marcam de ir para casa de Rosi 
e se encontrarem lá para conversar.

12/09/2011

15:42:20 
duração = 
00:05:29

Fabricia 21-
7832-9902 x 

Rosi

Como antes exposto, a influência de ALEXANDRE MAGNO no seio municipal 

não diminuiu com sua “transferência” para o âmbito estadual, chegando ao cúmulo de 

“garantir” a liberação de pagamento para “Renato” da ECONTEC quando ele “entrasse 

no circuito”.

6123017 RENATO liga para ALEXANDRE e este diz que está aguardando um 
relatório de “André” sobre a situação de RENATO. ALEXANDRE diz 
que conversou com “Maurício Soares” (a quem se refere como “meu 
garoto”) e que este disse que havia se encontrado com o pai de 
RENATO. “Maurício Soares” disse a ALEXANDRE (que, no momento, 
estava acompanhado de “André”) que o pai de RENATO afirmou que 
ia “encerrar e entregar”. RENATO confirma que não quer continuar, 
informa  que  quer  saber  como  proceder  e  que  “a  gente”  está 
terminando  a  primeira  etapa  e  que  vai  deixá-la  funcionando. 
ALEXANDRE diz a RENATO que “Maurício” sugeriu propor ao pai de 
RENATO “encampar” para ele assumir, dependendo da situação do 
processo de RENATO. Este diz  que “a gente” não quer continuar 
porque  há  uma  insegurança  com  relação  “a  recebimento”.  Após 
ALEXANDRE dizer  que não há falta  de dinheiro,  RENATO diz  que 
sabe disso, mas reclama da burocracia para recebimento, da gestão, 
que não conseguem lhe pagar. ALEXANDRE diz que está esperando 
“André” lhe devolver a informação e que vai ligar para RENATO. Este 
diz que “André” fez sua “medição final” para RENATO entrar. Depois 
de um trecho onde a ligação ficou incompreensível (01:49), RENATO 
diz “nenhum problema pra mim, nem pra você”. ALEXANDRE diz que 
não  haverá  problema  e  que  RENATO irá  receber,  pois  o  próprio 
ALEXANDRE irá “entrar nesse circuito”.

20/06/11
11:02:35
(02:02)

ALEXANDRE e 
RENATO
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Em 06/07/11, ALEXANDRE MAGNO trata novamente sobre as dificuldades 

da ECONTEC, demonstrando que ainda que houvesse a mudança de todo o pessoal 

técnico  da  secretaria  sua  influência  permaneceria.  Mas  a  situação  é  escabrosa,  o 

contrato  da  ECONTEC  jamais  foi  assinado,  daí  a  necessidade  de  intervenção  do 

procurador. Observe-se a conversa:

6172656 RENATO diz a ALEXANDRE que seu processo não havia voltado da 
Controladoria,  tendo este respondido que estava com dificuldades 
em relação ao problema dele e que, inclusive, havia se desentendido 
com “André. Complementou dizendo que conversou com a secretária 
tendo dito ele (ALEXANDRE) havia levado eles (RENATO) para “lá”, 
atendendo a um pedido urgente e que ela (secretária) já sabia da 
“história de Guarapes; como é que funcionava”. ALEXANDRE relata 
que a secretária lhe disse que estava trocando quase toda a equipe, 
já tendo saído “Ricardo Pinto”,  “André” e “o menino da execução 
orçamentária”,  e que se comprometia que o substituto iria  tratar 
com prioridade do processo da Econtec. RENATO diz a ALEXANDRE 
que estava com mais de 150 mil para receber e que ainda não havia 
recebido nem a 1ª parcela. ALEXANDRE diz,  então, que mandará 
uma mensagem para “Thobias”, pois só este lhe resta para resolver 
o problema. RENATO pergunta a ALEXANDRE se ele ainda estava 
dando assistência por “lá” (SMS), ao que este responde que presta 
assistência, mas muito menos agora, pois “Perpétuo” havia colocado 
sua  equipe.  Complementa,  ALEXANDRE,  dizendo  que  só  foi,  na 
semana passada, na SMS para resolver os processos de sua esposa 
e de RENATO.

06/07/11
09:25:19
(02:23)
RENATO 
VIEIRA e 

ALEXANDRE
(84 8863-

1187)

No  dia  seguinte  ALEXANDRE  MAGNO  toma  conhecimento  das 

“irregularidades” presentes no contrato: a falta de assinaturas de THIAGO TRINDADE, 

THOBIAS TAVARES e CARLOS FERNANDO BARCELAR, conforme revela o diálogo:

6177245 RENATO  (aparentemente  há  alguma  relação  de  parentesco  ou 
amizade  com  a  ex-mulher  de  ALEXANDRE  (“Carla”)  ou  com  o 
próprio ALEXANDRE) diz a ALEXANDRE que está com o processo 
“em mãos” (aparentemente o processo da Econtec) e o que está 
faltando nele: “assinatura de Thiago, uma;assinatura de Thobias, 
outra; e a assinatura de um Carlos”. ALEXANDRE diz que se trata de 
“Carlos Fernando” e quer que RENATO lhe ligue para combinarem 
um encontro com “Carlos  Fernando”.  Complementa,  ALEXANDRE, 
dizendo  que  pedirá  a  “Carlos”  que  se  encarregue  de  colher  as 
assinaturas faltantes.

07/07/11
09:31:00
(01:04)

ALEXANDRE e 
RENATO VIEIRA
(84 8863-1187)

6180588 ALEXANDRE pede a HNI que lhe faça um favor. Continua falando 
sobre o processo da Econtec que está com “Renato Vieira” e que 07/07/11
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está  faltando  a  assinatura  de  HNI,  “Thiago”  e  “Thobias”.  Em 
seguida, pede que HNI ligue para “Renato” e pegue o processo para 
que  assine  e  colha  a  assinatura  de  “Thiago”  e  devolva  a  ele. 

19:17:30
(01:22)

ALEXANDRE e 
HNI

(84 9191-9606)

Contudo, a conversa que mais ofende o âmago da moralidade, que mais 

aclara a absoluta falta de compromisso está presente no diálogo datado de 04/07/11 

às 19h50m19s. Nessa, Alexandre Magno e Thiago, conversam sobre a investigação do 

Ministério Público Estadual:

6166538  THIAGO diz a ALEXANDRE que ficou devendo vários documentos 
ao Promotor e pede que veja se este toca no assunto durante seu 
depoimento. ALEXANDRE diz que o Promotor não irá mais atrás de 
THIAGO e que, se for, é “pessoal e maldade”; continua dizendo 
que  Perpétuo  já  está  começando  a  sofrer  sob  esse  aspecto. 
ALEXANDRE  continua  dizendo  que  “isso  (investigação  da 
Promotoria)  a  gente  vai  matando com o  tempo”.  THIAGO 
reclama que “Thobias”  não lhe  dá atenção  (o  trecho apresenta 
falhas). ALEXANDRE diz que THIAGO já é visto como uma pessoa 
distante na SMS e pede que os dois se encontrem no dia seguinte.

04/07/11
19:50:19
(05:33)

ALEXANDRE e 
THIAGO

3.IV – DA FRAUDE NA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE 

CULMINOU  NA  CONTRATAÇÃO  DO  ITCI.  DA  ELABORAÇÃO  CONJUNTA  DO 

TERMO  DE  REFERÊNCIA.  DA  FRAUDE  NOS  DOCUMENTOS  PÚBLICOS.  DO 

DIRECIONAMENTO  NA  ESCOLHA.  DOS  PLANOS  DO  ITCI  DE  RENOVAR  O 

CONTRATO POR UM PERÍODO MAIS LONGO.

O  processo  administrativo  (21671/2011-87) que  culminou  com  a 

celebração do contrato de gestão 02/2011 entre o ITCI e a SMS durou apenas  09 

dias, sendo um exemplo de celeridade na contratação de uma “empresa” pelo Poder 

Público  Municipal.  Todavia,  esta  rapidez  na  tramitação  não  teve  por  objetivo 

resguardar nenhum interesse público, mas tão somente viabilizar o desvio de recursos 

públicos da área da saúde. 

É necessário frisar que antes do início do processo administrativo, THIAGO 

TRINDADE, ALEXANDRE MAGNO e DANIEL GOMES da TOESA estavam combinando 

preços  e  itens  que  seriam  contratados,  conforme  e-mail 

(911e8b00f6010040eb3b512cf7d729c0.eml) datado do dia cinco de abril de 2011, 
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um dia antes do início do processo administrativo, obtido através do MLAT, via DRCI:

From: Daniel Gomes 

Sent: Tuesday, April 05, 2011 10:32 AM
To: thiagotrindade.adv@gmail.com 
Subject: ENC: Projeto de Centro Primario de Acolhimento

Segue para analise.

De: Daniel Gomes [mailto:danielgomes@toesa.com.br] 
Enviada em: terça-feira, 5 de abril de 2011 09:59
Para: 'amagnosouza@gmail.com'
Assunto: Projeto de Centro Primario de Acolhimento

Alexandre,

Segue em anexo o projeto para as Tendas (Centro de Acolhimento Primário), 
preciso que vcs dêem uma olhada antes de u enviar a proposta de preços.

Esse item foi pedido pelo Thiago ontem.

Abs,

O aludido procedimento começa em 06 de abril de 2011, com a solicitação 

de contratação de uma organização social, e se encerra em 14 de abril de 2011, com 

a publicação do contrato no Diário Oficial do Município, contendo o referido processo 

os seguintes atos :   

Ato Autor do ato Data
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Solicitação  para  contratar  uma  Organização 
Social  para  implementar  o  “Natal  contra  a 
dengue” Annie Azevedo da 

Cunha Lima 

06/04/2011

Termo de referência para contratação de ação 
contra a dengue 06/04/2011

Despacho autorizando a contratação Thiago Barbosa 
Trindade 06/04/2011

Proposta  de  cooperação  técnica,  científica  e 
financeira do ITCI Myriam Elihimas 

Lima - ITCI

26/01/2011

Plano  de  trabalho  revisado  e  finalizado  do 
Projeto Natal contra a dengue 07/04/2011

Documento do setor de execução orçamentária 
assegurando  a  dotação  orçamentária  que 
custeará a presente despesa

Pessoa não 
identificada. 08/04/2011

Declaração  de  existência  de  adequação 
orçamentário financeira

Thiago Barbosa 
Trindade 08/04/2011

Apresentação de proposta do ITCI para atender 
ao projeto de combate à dengue do município 
de Natal, com valor de R$ 8.116.675,72

Saulo Pereira 
Fernandes - ITCI 11/04/2011

Parecer  jurídico  da  SMS,  cujos  autos  foram 
recebidos em 08 de abril de 2011. 

Thobias Bruno 
Gurgel Tavares 11/04/2011

Justificativa para a escolha do ITCI e do preço 
praticado

Annie Azevedo da 
Cunha Lima 12/04/2011

Assinatura do contrato de gestão 002/2011 da 
SMS com o ITCI 

Thiago Barbosa 
Trindade e Myriam 

Elihimas Lima - 
ITCI

12/04/2011

Publicação  do  contrato  002/2011  no  Diário 
Oficial do Município 14/04/2011

Na verdade, a elaboração deste processo administrativo foi realizada pelos 

funcionários cooptados por ALEXANDRE MAGNO e THIAGO TRINDADE, ou seja, ANNIE 

AZEVEDO DA CUNHA LIMA,  CARLOS FERNANDO PIMENTEL  BARCELAR e  THOBIAS 

BRUNO GURGEL TAVARES, que passaram a trabalhar na SMS por indicação do ex-

secretário municipal de saúde, conforme revelado nos seus depoimentos:

 

ANNIE  AZEVEDO  DA  CUNHA  LIMA:  “QUE  quando  Thiago  Trindade 

entrou na SMS recebeu um telefonema de Ronaldo (Secretario Adjunto 

– Coordenador Administrativo e Financeiro) dizendo que Thiago queria 

falar com a depoente; QUE Thiago fez o convite para que a depoente 

fosse a Chefe de Gabinete do Secretário de Saúde; QUE ficou como 
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chefe de gabinete até março de 2011; QUE de abril de 2011 até 11 de 

maio de 2011 passou a  ser Secretaria Adjunta de Logística e Suporte 

Imediato a Saúde, por convite da Prefeita; QUE a Secretaria Adjunta 

de  Logística  e  Suporte  Imediato  a  Saúde  é  responsável  pelo 

departamento de gestão de pessoas, infra-estrutura e manutenção de 

equipamentos e unidades e o de logística e suporte.”

CARLOS FERNANDO PIMENTEL BACELAR: “QUE entrou na Secretaria 

Municipal de Saúde em 20 de maio de 2010; QUE ficou até maio de 

2011; QUE THIAGO estava montando sua equipe para o SMS e seu 

primo Arsênio indicou o nome do depoente para compor a equipe; QUE 

primeiro foi ser chefe do setor de execução financeira da SMS; QUE 

depois passou a ser secretário adjunto de administração e finanças da 

SMS;  QUE,  por  último,  foi  ser  chefe  de  gabinete  do  secretario 

Municipal de Saúde; QUE era um cargo de confiança e com a saída do 

secretário de Saúde deixou a Secretária.”

ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA: “QUE quando THIAGO tornou-

se secretario de saúde este o convidou para dar uma ajuda na SMS; 

QUE não sabe afirmar se existiu algum ato formal autorizando esta 

ajuda na SMS; QUE na gestão de THIAGO trabalhava parte do dia na 

Procuradoria e parte do dia na SMS.”

  

THOBIAS  BRUNO  GURGEL  TAVARES:  “QUE  é  chefe  da  assessoria 

jurídica da Secretaria Municipal de Saúde - SMS; QUE entrou na SMS 

em setembro de 2010; QUE tinha uma sala alugada em um escritório 

de  advocacia  CONSENSUM  de  Kelps  Lima  junto  com  dois  outros 

colegas  (Caio  Barbosa  e  Diego  Alves);  QUE  estes  dois  colegas  já 

trabalhavam como assessores jurídicos da Prefeitura de Natal, uma da 

SEMOB e o outro da SETURDE; QUE quando o assessor jurídico da 

saúde saiu, os dois colegas indicaram o depoente para o cargo; QUE 

fez uma entrevista com o Secretario de Saúde (Thiago Barbosa) e foi 

contratado.”

A contratação de uma organização social para atuar na área do combate à 
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dengue  era,  indubitavelmente,  para  ter  passado  pelo  corpo  técnico  da  SMS, 

responsável  por trabalhar  diariamente no combate à endemia,  mas não foi  o que 

ocorreu  na  presente  contratação,  como  deixa  claro  o  depoimento  de  MARIA 

CRISTIANA DA SILVA SOUTO. Apesar de ser a  Coordenadora do Departamento de 

Vigilância em Saúde do Município de Natal, somente teve ciência da contratação do 

ITCI dois dias antes da publicação do contrato no Diário Oficial, reforçando o fato de 

que o contrato foi elaborado pelo seleto grupo escolhido por THIAGO TRINDADE : 

“QUE trabalha especificamente com a dengue desde 2002; QUE em 

2003 passou a ser chefe no Núcleo de Endemias e Zoonoses; QUE em 

2008 passou a ser a coordenadora do Departamento de Vigilância em 

Saúde  do  Município  de  Natal;  QUE  a  partir  de  2008  passou  a 

acompanhar semanalmente os boletins epidemiológicos da dengue no 

município  de  Natal;  …  QUE tomou conhecimento  da  elaboração  do 

Projeto  Natal  Contra  a  Dengue  dois  dias  antes  da  publicação  do 

contrato  do  Diário  Oficial,  em  uma  reunião  de  apresentação  do 

projeto.” 

As fraudes no processo administrativo são gritantes.  A primeira peça do 

processo administrativo é o  termo de referência , documento que deverá conter 

elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de 

orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição dos 

métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato, conforme 

conceito legal existente no art. 8º, inciso II, Decreto 3.555/08. 

 

Evidente que o termo de referência deveria ser elaborado pelos técnicos da 

SMS, mas não foi isto que ocorreu na contratação do ITCI. Os servidores do quadro 

técnico da SMS afirmam que termo de referência que possibilitou a contratação de 

outra  organizações  social  pela  SMS  não  tramitou  em  seus  setores,  conforme 

depoimentos abaixo:

MARIA DO PERPETUA SOCORRO LIMA NOGUEIRA : “QUE o termo de 

referência para a contratação do ITCI não foi  elaborado pelo 

corpo técnico da SMS; QUE acredita que o termo de referência foi 

preparado pelo próprio ITCI.”
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MARIA CRISTIANA DA SILVA SOUTO : “QUE ocorreu uma reunião após 

o estado de emergência e antes do contrato com a ITCI; QUE estavam 

presentes na reunião a depoente, o coordenador técnico do programa 

da  dengue  (Alessandre),  Rafael  Paixão,  Crispim,  Daniel(RJ),  o 

Secretário de Saúde, Annie e o Chefe de Gabinete do Secretaria de 

Saúde  (Carlos  Fernandes);  QUE  não  sabia  que  eles  eram 

representantes do ITCI; QUE pensou que era uma equipe técnica do 

Rio de Janeiro que viria dar suporte ao combate à dengue; QUE no dia 

seguinte  Rafael  Paixão,  Crispim,  Daniel(RJ)  compareceram  ao 

Departamento e pegaram uma cópia do plano de contingência para 

enfrentamento da epidemia de dengue do município e os mapas dos 

bairros da cidade; QUE quem tinha conhecimento técnico era Rafael 

Paixão;  QUE  tomou  conhecimento  da  elaboração  do  Projeto  Natal 

Contra a Dengue dois dias antes da publicação do contrato do Diário 

Oficial,  em uma reunião  de apresentação do projeto;  QUE estavam 

presentes a depoente, o coordenador técnico do programa da dengue 

(Alessandre),  Rafael  Paixão,  Crispim,  Daniel(RJ),  o  Secretário  de 

Saúde, Annie, o Chefe de Gabinete Civil,  a Prefeita,  Prof.  Rivaldo e 

outros  assessores;  QUE  nesta  reunião  ocorreu  a  apresentação  do 

Projeto  Natal  Contra  a  Dengue;  QUE  acredita  que  o  Projeto  Natal 

Contra  a  Dengue foi  elaborado por  Rafael  Paixão,  Crispim e Daniel 

(RJ); QUE  o  termo  de  referência  do  Projeto  Natal  contra  a 

Dengue não foi elaborado pela equipe técnica do Departamento 

de  Vigilância  em  Saúde  do  Município; QUE  acredita  que  o 

Projeto Natal contra a Dengue foi  elaborado pelo ITCI tendo 

como  base  o  plano  de  contingência  elaborado  pela  equipe 

técnica do Departamento de Vigilância em Saúde do Município; 

QUE o termo de referência do Projeto Natal contra a Dengue 

deveria ter passado pelo Departamento de Vigilância em Saúde 

do  Município,  pois  a  maioria  das  ações  são  inerentes  ao 

Departamento.”

As suspeitas lançadas pelas servidoras MARIA CRISTIANA DA SILVA SOUTO 

e  MARIA  DO  PERPETUO  SOCORRO  LIMA  NOGUEIRA  foram  confirmadas  pelo 
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depoimento de ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA, onde esta afirma que o termo de 

referência foi elaborado pelo “grupo” do ex-Secretário Thiago Trindade em conjunto 

com os representantes do ITCI, tendo ela apenas assinado o documento quando este 

já estava pronto. Constitui-se, então, a primeira fraude, claramente coordenada por 

ALEXANDRE  MAGNO  ALVES  DE  SOUZA,  já  que  o  documento  estava  no  seu 

computador, como se vê no depoimento adiante:

“QUE depois do decreto de estado de emergência teve uma reunião na 

SMS;  QUE  participaram  da  reunião  a  depoente,  Alexandre  Magno, 

Carlos Fernando, Myriam do ITCI, Crispim e Saulo do ITCI; QUE esta 

reunião foi  para discutir  o termo de referência;  QUE o esboça do 

termo  de  referência  para  “contratação  de  ação  contra  a 

dengue” já estava no computador de Alexandre Magno nesta 

reunião; QUE o termo de referência foi elaborado nesta reunião 

com  representantes  do  ITCI  no  computador  de  Alexandre 

Magno; Que o termo de referência foi finalizado nesta reunião, 

ele  foi  impresso  e  a  depoente  assinou;  QUE  a  depoente 

contestou  o  valor  de  R$  7.500.000,00  para  o  termo  de 

referência,  mas  Carlos  Fernando  justificou  que  era  o  valor 

orçado no recurso da vigilância epidemiológica; QUE Alexandre 

Magno falou que parte dos valores eram recursos do MAC (alta 

e  média  complexidade);   Que  confirma  que  a  assinatura  no 

termo de referência é da depoente; QUE sua única participação 

na  contratação  foi  na  elaboração  do  memorando  e  na 

assinatura  do  termo  de  referência;  QUE  a  elaboração  do 

memorando foi a pedido do Secretário de Saúde.”

O depoimento de ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA esclarece a primeira 

fraude  no  processo  administrativo,  contando  com  as  participações  de  CARLOS 

FERNANDO PIMENTEL BARCELAR e ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, além dos 

representantes do ITCI.

 

Aliás, a confiança de THIAGO TRINDADE em CARLOS FERNANDO PIMENTEL 

BARCELAR era tão grande que o ex-secretário concedeu ao servidor uma procuração 

para que este assinasse os contratos em seu lugar, conforme diálogo captado :
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603893
Conversam sobre  um declaração  da  Sargento  Regina  que 
disse  que  Thiago  não  reconhecia  as  assinatura  dele  no 
contrato  e  Thiago  fala  que  Carlos  Fernando  tinha 
procuração dele para assinar os contratos por Thiago. 
Depois  Carlos  pergunta  de  uma  conversa  que  teve  com 
Thiago sobre o resto e Thiago diz que ainda não foi  para 
frente,  mas  se  surgir  uma  vaga  de  um negócio  pequeno 
Thiago chama Carlos para ele ir.

23/11/11
12:01:41 

Duração = 00:04:38

Carlos Fernando x 
Thiago

@
 

A segunda fraude ocorre por ocasião da documentação apresentada pelo 

ITCI.  Percebe-se  por  uma  simples  análise  dos  documentos  que  a  “Proposta  de 

cooperação técnica, científica e financeira do ITCI” existente no processo é datada de 

26/01/2011, data que sequer existia processo administrativo para contratação da 

referida empresa, pois esta só começou em 06 de abril de 2011, denotando outra 

armação do referido processo.

A terceira fraude ocorre com a montagem das atas e do estatuto social do 

ITCI por ocasião da apresentação da “proposta do ITCI para atender ao projeto de 

combate à dengue do município de Natal, com valor de R$ 8.116.675,72”. 

 

Segundo ligação captada entre MYRIAN ELIHIMAS, representante legal do 

ITCI e PRISCILA, estas falam sobre a fraude na atas, mencionando a experiência em 

fraudar documentos públicos, tal como ocorreu em um processo que o ITCI participou 

em Cuiabá-MT,  demonstrando  que  o  advogado  ANDRE  VINICIUS  GUIMARÃES  DE 

CARVALHO também atuou na fraude neste outro estado.

   

11/05/11 Myrian X Priscila
5949068 16:11:21 Mirian liga para Priscila

5960376 16:12:03 Mirian: “ a ata tem que constar o mínimo de coisa pra ficar 
igual aquela de Cuiabá”

5960382 16:12:34 Mirian: “aquela que André fez de Cuiabá”

5960386 16:12:51

Mirian: “Mesmo que André não mande esse negócio eu acho 
que amanhã eu registro esse negócio cedinho e vou embora 
pra  Natal,  aí  depois  se  tiver  que corrigir  a  gente  corrige 
porque eu tenho que chegar amanhã em Natal  com esse 
negócio...a gente acaba de fazer manda pra ele não é?”

Em diálogo captado no mesmo dia, fica claro que os representantes do ITCI 
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não só fraudaram as atas existentes no processo administrativo, mas fraudaram o 

estatuto  social  que  não  se  adequava  à  lei  municipal,  no  momento  que  o  ITCI 

apresentou sua proposta à SMS. MYRIAN ELIHIMAS LIMA, representante legal do ITCI 

e  ANDRÉ VINICIUS GUIMARAES DE CARVALHO, advogado do ITCI, falaram de forma 

clara sobre a fraude na montagem do restante do processo administrativo que teve 

completa ciência de ALEXANDRE MAGNO, procurador municipal, que estava chateado 

porque o ITCI não preparou a documentação do jeito que ele orientou:

5961384 11/05/11 18:59:55
Myrian X André (que está na Europa)

(...)

Mirian

“agora veja só, o que eu to precisando que tão me pressionando agora 
porque  o  Alexandre  ta  culpando,  entre  outras  coisas,  porque  naquele 
negócio que o Daniel pegou e fez ‘não precisa do, como é?, que só tem 
quatro anos’ não é quatro anos, quatro anos é só pro corpo diretivo, as 
meninas te explicaram isso?”

André

“mas aquele  negócio  não é  quatro  anos pro  corpo diretivo,  você  tem 
quatro  anos  pra  adaptar  algum estatuto,  porque  olha  só  em relação 
aquelas outras questões o estatuto do ITCI já atende, o que tava faltando 
colocar?!”

Mirian “Não sei, é isso que eu queria, eu tenho que levar...”
André “é aquele negócio que não distribuísse resultado, aquelas coisas todas”

Mirian
“aí o ... fez lá com a menina e passou pra você, porque eu tenho que 
levar  esse  estatuto,  eu  tenho  que  ir  pra  Natal  com isso  pelo  menos 
protocolado e eles querem o estatuto mesmo, não querem só a ata não.”

André “a ata ela já altera o estatuto”

Mirian

“Mas não adianta eles não aceitam aí vão dizer que a culpa é da gente de 
novo. A gente registra a gente da entrada, vai ter as exigências, mas a 
gente leva lá a cópia dele com o protocolo dado entrada eu tenho 
que  ir  pra  Natal  com  isso,  tudo  é  desculpa  né,  nessa  altura  do 
campeonato vai cair pra gente né?”

André

“ta bom, eu vou fazer agora e mando pra você, aqui já é foda são 
cinco horas a mais, eu to aqui feito um zumbi, porque eu to acordando de 
três horas da manhã pra começar a trabalhar, você sabe porque passa 
pela mesmo coisa né?”

Mirian “passei, eu aguniadíssima, muito obrigada por tudo também lá naquele 
dia” 

André “a audiência lá vai ser dia 24, terça-feira, depois que eu chegar aí, eu 
chego dia 20”

Mirian

“certo,  eu to  indo amanhã pra  lá,  Eugênio vai,  Eduardo vai,  ta maior 
confusão  e  a  gente  pegou  um  empréstimo  de  200  mil  pra  pagar 
funcionário...aí veja só, Priscila hoje falou que, eu vou dar o telefone do 
advogado  que  ta  acompanhando  pra  vocês  acompanharem  ele,  que 
realmente a gente não podia ficar sem ninguém hoje na reunião, aí acho 
que  Priscila  pode  acompanhar,  ela  disse  assim:  ‘me  de  que  eu 
acompanho’, Adriano, conhece ele?”

André “não, Eugênio me passou. Mas eu vou fazer isso, eu vou, em relação 
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a  questão  do  estatuto,  as  cópias  daquelas  atas  ta  lá  e  tem o 
protocolo do dia 16, eu vou fazer a ata alterando aquilo ali e vou 
mudar o estatuto, você leva com aquele protocolo do dia 16 e vai 
dizer a ela a gente quando deu entrada já tinha providenciado só 
que ainda não saiu do cartório”

Mirian “exatamente, é isso que eu to pensando, e levo a cópia dele”
André “agora com certeza a questão do contrato não tem nada a ver com isso.”

Mirian
“ eu também acho, mas Alexandre botou isso no mensseger de Eugênio, 
Eugênio passou pra mim desde semana passada ele ta botando pressão 
nisso, isso e a planilha lá de custos, sei lá”

André
“veja só, eu e o Saulo estava na reunião com Alexandre...ele disse lá a 
gente ta do mesmo lado enquanto for bom pra secretaria,  no dia que 
acontecer qualquer coisa a gente ta fora”

Mirian “quer dizer que você chegou a se encontrar com Alexandre?”

André
“eu   me  encontrei  com  Alexandre,  expliquei  a  documentação, 
como  é  que  ia  fazer  as  atas  expliquei  tudinho,  aceitou  tudo, 
mostrei a ele...antes de montar o processo tudo bem direitinho”

Mirian “é fogo, o pior é que sujou o ITCI, bota aí no google pra tu vê Mirian 
Lima, aparece logo meu nome” 

A ligação de ANDRÉ VINICIUS GUIMARAES DE CARVALHO com o ITCI não é 

de um mero prestador de serviço, pois no mesmo endereço em que funciona  o ITCI 

(Rua  Marquês  de  Olinda,  nº  296,  4º  andar,  sala  05,  Bairro  do  Recife,  Recife/PE) 

funciona  também  o  escritório  de  advocacia  ANDRÉ  CARVALHO  -  ADVOCACIA  E 

CONSULTORIA S/C., registrado em nome do advogado ANDRÉ VINÍCIUS GUIMARÃES 

CARVALHO, revelando que este além de dividir espaço do seu escritório de advocacia 

com o ITCI também tem poder decisório na entidade do terceiro setor, tanto é que 

trata  pessoalmente  com o  procurador  do  município  de  Natal  ALEXANDRE MAGNO 

sobre a montagem do processo administrativo que culminou com a contratação do 

ITCI.

Um trecho do diálogo em que ANDRE VINICIUS GUIMARÃES DE CARVALHO 

explica a MYRIAN ELIHIMAS a conversa que teve com ALEXANDRE MAGNO resume o 

que  foi  o  processo  administrativo  para  a  contratação  do  ITCI:  “expliquei  a 

documentação, como é que ia fazer as atas expliquei tudinho, aceitou tudo,  

mostrei a ele...antes de montar o processo tudo bem direitinho”.

O parecer do assessor jurídico THOBIAS BRUNO GURGEL TAVARES também 

foi  eivado  de  ilegalidade  (direcionou  seu  parecer  para  satisfazer  os  interesses  do 

esquema ilícito), pois este já sabia previamente que o ITCI seria contratado, visto que 

antes da publicação do decreto de estado de emergência em 06 de abril de 2011, 
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este  já  tinha  consciência  que  a  entidade  seria  contratada,  conforme  depoimento 

abaixo:

“QUE  teve  conhecimento  de  reuniões  anteriores  do  ITCI  com  o 

Secretário Municipal de Saúde através das atas existentes no processo 

de contratação;  QUE antes de emitir o parecer no processo de 

contratação do ITCI foi chamado para uma reunião no gabinete 

do Secretario de Saúde; QUE estava presente o Secretario de 

Saúde, Annie, Saulo do ITCI e Myriam; QUE foi questionado se 

existia a possibilidade de uma OS ser contratada para gerir o 

projeto “Natal contra a Dengue” e se poderia ser contratada de 

forma  emergencial;  QUE  respondeu  que  sim,  mas  teria  que 

verificar  o  processo;  QUE  não  sabe  dizer  se  já  existia  um 

processo para contratação; QUE se não tinha sido decretado o 

estado  de  emergência,  este  já  tinha  sido  enviado  para 

publicação quando foi chamado para esta reunião; QUE quem 

enviou o decreto de estado de emergência para publicação foi o 

depoente;  QUE enviou para o  email  do gabinete da prefeita, 

com  cópia  para  o  email  do  diário  oficial;   QUE  todas  as 

publicações  da  Prefeitura  no  Diário  Oficial  passam  pela 

avaliação  do  Gabinete  Civil  (Kalazans); QUE  quem  elabora  os 

termos de referência é o setor técnico; QUE presume que o termo de 

referência da contratação do ITCI foi elaborado por Annie Azevedo; 

QUE acredita que Annie era muito ligada ao secretário de Saúde; QUE 

Annie conheceu Thiago na gestão deste; QUE recebeu o processo do 

ITCI para emitir parecer no dia 08/04 (sexta-feira) e devolveu 

no dia 11/04 (segunda-feira); QUE já tinha proferido parecer na 

seleção da entidade que iria gerir a UPA de Pajuçara; QUE também deu 

o parecer na seleção da entidade que iria administrar os AME´s; QUE 

faz menção no parecer da ITCI a uma parecer de um procurador do 

município Alexandre Magno na contratação de uma UPA emergencial; 

QUE Alexandre magno foi quem trouxe este modelo de gestão das OS

´s, inclusive foi ele que minutou o projeto de lei;  QUE acredita que 

Alexandre Magno é cedido ou designado pelo Procurador Geral para a 

Secretaria Municipal de Saúde; QUE quando chegou na SMS, Alexandre 
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explicou o modelo de gestão e estudo que ele  tinha feito sobre as 

parcerias do município com o terceiro setor.”

Aliás, THOBIAS GURGEL diz que recebeu o processo no dia 08 de abril de 

2011 e  o  devolveu  no  dia  11 de abril  de  2011.  Contudo antes  do  parecer  da 

assessoria jurídica opinando pela possibilidade da realização da contratação pelo prazo 

improrrogável de 90 dias, já existia no processo administrativo a proposta do ITCI 

para atender ao projeto de combate à dengue do município de Natal, com valor de R$ 

8.116.675,72 (fls. 81/109) datada de 11 de abril de 2011, subvertendo a lógica do 

processo,  pois  primeiro  a  assessoria  jurídica  deveria  opinar  pela  legalidade  do 

procedimento e  só então as empresas poderiam apresentar as suas propostas.

O documento seguinte é a “justificativa para a escolha do ITCI e do preço 

praticado” feita de maneira a apenas cumprir a formalidade exigida legalmente. Os 

motivos  não se  sustentam e,  ao  revés,  reiteram a evidência  da premeditação na 

contratação  da  organização  social.  ANNIE  AZEVEDO  DA  CUNHA  LIMA alude  ao 

seguinte  na justificativa (fls. 138 do Anexo I):

“O Instituto  de  Tecnologia,  Capacitação  e  Integração  Social  –  ITCI  

desde o início do ano propõe parceria a SMS, demonstrando ter 

em seus quadros profissionais competentes e que já têm experiência  

no trato das questões da Saúde Pública e especialmente no combate à  

dengue,  tendo  entre  seus  consultores  permanentes  destacados  

profissionais  no  programa  Rio  contra  a  dengue,  que  hoje  é  

coordenador pelo Tenente Coronel Rafael Paixão, que é consultor da  

ITCI, sem contar outros profissionais citados na proposta da entidade.

Portanto, o ITCI , que tem seu processo de qualificação como OS 

no âmbito do Município de Natal em tramitação avançada,  já 

constando  parecer  pela  seu  deferimento,  em face  dos  documentos  

apresentados, pela sua condição de entidade que desenvolve projetos  

em defesa dos direitos sociais, dentro os quais está a saúde e final e  

principalmente  pelo  quadro  técnico  que  possui  e  apresentou  em 

reuniões nesta SMS, revela-se, no momento a melhor opção a ser feita  

para implementação da parceria”.
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A  justificativa  para  a  contratação  do  ITCI  é  um  texto  com  referências 

genéricas, vagas, sem qualquer demonstração de efetiva justificativa técnica plausível 

para a contratação da referida organização social.

Não  há,  de  fato,  justificativa  plausível  para  entregar  mais  de  R$ 

8.000.000,00 (oito  milhões de reais)  para serem geridos por uma OS que jamais 

realizou qualquer ação similar ao objeto do contrato de gestão, fato confirmado pela 

representante legal do ITCI, já relatado acima.

 

Mais do que isto, no processo de contratação não consta qualquer análise 

criteriosa de ações anteriormente executadas em qualquer área de saúde, destacando 

os resultados que tenham sido por ele alcançados, nem tampouco qual a expertise 

que o Instituto possui neste ramo. Limitou-se a fazer referência a dois integrantes do 

ITCI  que  teriam  realizado  ações  no  Rio  de  Janeiro,  sem  qualquer  análise  dos 

resultados por eles obtidos e que, na verdade, foram colocados no projeto por DANIEL 

GOMES, da TOESA, poucos dias antes do contrato, apenas para dar o suporte técnico 

a uma entidade de aluguel como o ITCI. 

No  que  tange  à  justificativa  do  preço,  é indubitável  que  os  valores 

apresentados  encontram-se  superfaturados,  longe  de  qualquer  realidade  plausível 

para ações desse tipo. Nada,  absolutamente nada, justifica a contratação de uma 

organização social por esse valor, se levarmos em conta que, principalmente, parcela 

significativa  do  problema  da  dengue  em  Natal  poderia  ter  sido  evitada  com  a 

contratação dos agentes de endemias, o que, custaria aos cofres públicos, em três 

anos (triênio 2010-2012), pouco mais da metade do valor gasto no contrato de 

gestão fraudado (R$ 4.432.500,00 -quatro milhões, quatrocentos e trinta e dois mil 

e quinhentos reais), em seus irrisórios noventa dias de vigência, conforme parecer 

técnico emitido no Núcleo de Administração de Salários do Departamento de Gestão 

do Trabalho e Educação em Saúde da SMS, foi firmado por Roosevelt Guerra e por 

Ronaldo Cavalcanti, em 17 de março de 2009 

Por outro lado, demonstrando igualmente a inexistência de justificativa de 

preço,  observa-se  que  todas  as  planilhas  presentes  no  processo  de  contratação 

advieram do ITCI, não havendo qualquer demonstração por parte do Poder Público de 

que  estes  valores  são  compatíveis  com  os  praticados  no  mercado,  sem  juntar 
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qualquer pesquisa mercadológica nem fazer referência a qualquer contratação que 

tenha sido feita com valores análogos.

Nesta mesma linha, verifica-se a ausência de justificativa do preço ao se 

observar  que  não  buscou  a  Administração  Pública  outras  propostas  de  eventuais 

interessados em realizar este mesmo objeto, nem tampouco fixou valor máximo a ser 

pago pela Administração Pública, ficando sempre a reboque do quantum fixado pelo 

contratado, que impôs o seu preço à Administração, ou melhor, acertou seu preço 

por intermédio do procurador ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA e do secretário 

THIAGO BARBOSA TRINDADE.

Ainda no que tange ao preço, não resta claro quanto do repasse será para 

remuneração do ITCI e quanto o seria para aplicação nas atividades de combate à 

dengue.

Apesar dos graves vícios já enumerados acima, nada disto foi percebido por 

ninguém do corpo administrativo municipal, até porque o processo administrativo foi 

uma  mera  etapa para  formalizar  um  acerto  anterior  entre  THIAGO  TRINDADE/ 

ALEXANDRE MAGNO e DANIEL GOMES/EUGÊNIO PEREIRA/ANDRÉ CARVALHO.

 

A instalação do ITCI em Natal não se limitava ao período de três meses do 

contrato, pois seria impossível debelar a epidemia de dengue existente em Natal neste 

curto período até porque passado o primeiro mês de contrato o ITCI não conseguiu 

nem  mesmo  capacitar  os  agentes  que  a  entidade  contratou.  Assim,  conforme 

informação passada por MARCOS CRISPIM, representante da TOESA e “gerente de 

operações do ITCI” ao agente de endemias Edson Bezerra de Oliveira, a vinda do ITCI 

à Natal era para ser prolongada, conforme depoimento abaixo :

“COSMOS MARIZ DE SOUZA MEDEIROS : QUE Marcos Crispim falou 

para  Edson  Bezerra  de  Oliveira,  CPF  365.750.464-87,  agente  de 

endemia, que já havia discutido com o Secretário de Saúde (Thiago 

Trindade) uma possível renovação do contrato por mais um ano”  

Esta informação é confirmada pelo diálogo entre FRANCISCO ARNALDO e 

BRUNO SOUZA, tio e primo de ALEXANDRE MAGNO, respectivamente, quando aquele 
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menciona a abertura do ITCI-Natal, revelando  os planos da “organização social de 

aluguel”: 

5990951 18/05/11 11:52:43 
Duração = 00:02:11

Bruno x Arnaldo

Bruno “é porque eu tô aqui em São Gonçalo, aí pega ruim.”

Arnaldo “e eu tô aqui na Fazenda aí pega ruim aqui, oi aqui pega uma bosta. Viu 
Bruno.”

Bruno diz ao fundo: “chego já aí.” 

Arnaldo

“pronto, eu tô aqui na Fazenda agora, então veja só, eu acredito que eles 
vão pagar, não vai ter, tem esse sufoco aí e tem esse problema criado, e 
que não foi criado por eles né. Porque a Prefeitura que é uma bosta de 
organização  que  como  é  que  faz  um  negócio  desse,  faz  um 
processo e depois cancela né. Aí fode todo mundo.”

Bruno “com certeza.”

Arnaldo “agora eu tô sabendo que eles tem um negócio lá, é tanto que eles 
mudaram e vão criar o ITCI Natal, sabe? ITCI Natal.”

Bruno “sei, sei. Não é. Agora Tio Arnaldo é bom, agora se for não alugue para 
Prefeitura não que vão criar uma CEI, viu.”

Arnaldo

“veja só, se eu alugasse hoje eu tava fora dessa, como fala, dessa briga, 
porque eu tô alugando hoje, não é? Agora mesmo assim, não me interessa 
alugar para Prefeitura não sabe? Não me interessa alugar para Prefeitura 
não,  porque  não  me  interessa,  não  me  interessa  porque  eu  prefiro 
trabalhar com o preço mais baixo do que alugar para Prefeitura.”

Bruno “e receber, com certeza.”

Arnaldo “Prefeitura é bronca”.

Felizmente para a população de Natal, o Procurador do Ministério Público 

junto  ao  TCE,  Luciano  Silva  Costa  Ramos,  provocou  o  Tribunal  e  conseguiu  a 

suspensão  da  execução  do  Contrato  de  Gestão  nº  002/2011,  celebrado  com  a 

organização social  Instituto de Tecnologia,  Capacitação e Integração Social  (ITCI), 

impedindo os planos do ITCI em Natal e demonstrando a força dos órgãos de controle 

quando atuam de forma conjunta.

 

Porém, mesmo com a suspensão do contrato, MYRIAN ELIHIMAS ainda falou 

da  possibilidade  do  ITCI  conseguir  administrar  uma  UPA  (Unidade  de  Pronto 

Atendimento) em Natal, demonstrando que o ITCI pretendia realmente se expandir no 

município:

59628225 Myrian avisa para sua mãe que vai pra Natal e que a 
prefeitura vai indenizar tudo e que ainda tem chance de 12/05/11
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pegar a UPA
07:46:58

Myrian X sua mãe

 

3.V  –  DA  MANIPULAÇÃO  DA  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  PELO  ITCI  COM  O 

INTUITO  DE  DESVIAR  RECURSOS  PÚBLICOS  MUNICIPAIS,  APÓS  O 

CANCELAMENTO DO CONTRATO PELO MUNICÍPIO DE NATAL.  DAS GRAVES 

CONCLUSÕES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO. 

Após a rescisão unilateral do contrato com o ITCI pela SMS, publicado no 

DOM do dia 11 de maio de 2011, o esquema arquitetado para desviar os recursos 

públicos da área da saúde foi cessado. Porém, ainda restou ao ITCI tentar receber 

uma indenização pelos serviços prestados, visto que a entidade foi contratada por 

quase um mês (13 de abril de 2011 à 10 de maio de 2011).

O ITCI apresentou uma prestação de contas à SMS cobrando o pagamento 

de R$ 2.039.117,26 (dois milhões, trinta e nove mil, cento e dezessete reais e 

vinte e seis centavos). 

Analisando  a  prestação  de  contas  percebe-se  que  esta  é  uma  peça  de 

ficção,  sem  nehuma  comprovação  de  que  os  serviços  cobrados  foram  realmente 

realizados e em que quantidade, vejamos:

a) Foi cobrado o valor de R$ 192.544,95 para pagamento dos agentes de 

endemias, mas não existe nenhum documento que comprove quantos agentes foram 

contratados e efetivamente trabalharam no Projeto Natal Contra a Dengue; 

b)  Foi apresentado um contrato assinado por RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

E SILVA, representando a CONSULMED MÉDICOS ASSOCIADOS assinado em 13 de 

abril de 2011, cujo valor foi escrito da seguinte forma  “R$ 15.000,00 (seis mil e 

duzentos reais)”(sic). Ocorre que este ao prestar depoimento na 44.ª Promotoria 

de Justiça de Natal/RN, em 04 de maio de 2011, afirmou “que não existe nenhum 

contrato formal do ITCI com o depoente; QUE foi  acordado um valor fixo para a  

elaboração de projetos; QUE se o projeto fosse aprovado iria ser discutida o valor a  

ser acrescido tendo em vista o volume de trabalho e a disponibilidade necessária”, 

demonstrando que o contrato foi assinado apenas para justificar o recebimento dos 
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valores por parte do ITCI;

c) Foi  apresentado  um contrato  com a  empresa  DELTA  SISTEMAS  E 

MÉTODOS LTDA ME (CNPJ 00.280.854/0001-79), localizada em Teresina-PI, no valor 

de  R$  257.317,07,  contudo  esta  empresa  pertence  à  MANOEL  JOSÉ  PAULA  DE 

MORAIS,  CPF : 331.468.534-34 que é diretor do Instituto de Tecnologia, Capacitação 

e Integração Social – ITCI, demonstrando que a organização social aproveitou para 

contratar  as  empresas  dos  seus  próprios  diretores  neste  projeto.  Apesar  do  ITCI 

cobrar R$ 257.317,07 por este serviço, a nota fiscal apresentada para este serviço é 

no valor de R$ 64.329,26, o que gera um desvio de R$ 192.987,81;

d) Foi  cobrado  o  valor  de  R$  6.580,00  para  pagamento  do  “kit 

hidratação”  em  favor  de  MARIA  ALBANIRA  CABRAL  MARINHO,  sem  qualquer 

comprovação da realização deste serviço. Ela é mãe de DANIEL ALEXANDRE MARINHO 

CABRAL, representante do ITCI em Natal. Todavia, segundo dados provenientes da 

quebra  de  sigilo  bancário,  só  ocorreu  o  pagamento  à  MARIA  ALBANIRA  de  R$ 

3.082,00 pelo serviço, gerando um desvio de R$ 3.498,00;

e) Foram apresentados duas notas fiscais da empresa TEFE TEFE SERVIÇOS 

DE SAÚDE LTDA EPP, cujo propritário é DANIEL GOMES DA SILVA, nos valores de R$ 

454.447,95 e  R$ 142.208,34, mas não existe nenhum documento que comprove 

quantos vans foram efetivamente utilizadas pela empresa no Projeto Natal Contra a 

Dengue, nem que o sistema de call center efetivamente existiu;

f) Foi cobrado o valor de R$ 131.472,75 para a “elaboração e criação de 

protocolos de atendimentos para idosos, gestantes, crianças e geral com atualizações  

(sic)”, sem que exista qualquer comprovação da realização deste serviço;

g)  Foi  cobrado  o  valor  de  R$  282.418,91 para  o  “sistema  de  geo 

referenciamento,  mapeamento  das  denúncias/locais  afetados  com  geo  

referenciamento  e  suporte  para  relatórios  periódicos  de  domínio  público  com  

fornecimento de computadores”, sem que exista qualquer comprovação da realização 

deste serviço;

h) Foi apresentado o valor de R$ 67.210,20 para a “hospedagem/ despesas 
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de  viagem”,  porém  só  foram  apresentadas  notas  fiscais  referentes  a 

“hospedagem/despesas  de  viagem”  com  os  seguintes  valores  :  R$  6.745,89,  R$ 

3.531,23 e R$ 621,93, o que gera um desvio de R$ 56.311,15; 

Visualizando a tentativa do ITCI de desviar recursos públicos por meio de 

uma prestação de contas que contém serviços fictícios e sem nenhuma comprovação, 

o Ministério Público expediu recomendação para que a   Secretaria de Municipal de 

Saúde de  Natal  se  abstivesse de realizar  qualquer  pagamento  ao  ITCI  até  que a 

prestação de contas apresentada fosse  analisada pelo Ministério Público Estadual e 

pelo Tribubnal de Contas do Estado. 

Porém,  a   Secretaria  de  Municipal  de  Saúde  de  Natal  enviou  cópia  da 

prestação de contas para Controladoria do Município de Natal – CONTROL para que 

esta a analisasse. Conforme parecer da analista de controle interno da CONTROL dos 

R$ 2.039.117,26 (dois milhões, trinta e nove mil, cento e dezessete reais e 

vinte  e  seis  centavos)  cobrados  pelo  ITCI,  este  só  faria  jus  à  R$  918.720,87 

(novecentos e dezoito mil, setecentos e vinte reais e oitenta e sete centavos), uma 

tentativa de desvio de recursos públicos da ordem de R$ 1.120.396,39 (um milhão, 

cento e vinte mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), o que 

corresponde a 45 % do valor cobrado. 

De acordo, com o parecer da CONTROL a SMS efetuou o pagamento de R$ 

918.720,87  (novecentos  e  dezoito  mil,  setecentos  e  vinte  reais  e  oitenta  e  sete 

centavos) ao ITCI no dia 06/10/2011.

 

Logo que os recursos foram depositados na conta do ITAÚ-UNIBANCO do 

ITCI,  estes  foram  utilizados  para  remunerar  o  advogado   ANDRE  VINICIUS 

GUIMARÃES DE CARVALHO na quantia de vinte mil reais.

10/10/2011 TED 966116  918.720,87 C 24.518.573/0007-65  FMS NATAL FNS 
BLMAC 001 3795 332514201

14/11/2011 SISPAG FORNECEDORES 10  20.000,00 D  ANDRE CARVALHO 341 
9248 261506

 

ANDRE VINICIUS GUIMARÃES DE CARVALHO é o advogado que ajudou a 

fraudar as atas e o estatuto do ITCI e que combinou com ALEXANDRE MAGNO o 

procedimento a ser utilizado pelo ITCI para formalizar a sua contratação. Após esta 
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atuação fora dos padrões preconizados pela OAB para seus membros, este foi um dos 

primeiros  a  receber  após  o  depósito  da  SMS.  Remuneração  pelos  serviços  ilícitos 

prestados !

 

3.VI  –  DA  LIGAÇÃO  ENTRE  A  ASSOCIAÇÃO  MARCA  E  O  ITCI/TOESA.  A 

FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS UTILIZADAS PARA 

DESVIAR RECURSOS PÚBLICOS DA ÁREA DE SAÚDE.

No início das investigações parecia que o ITCI não tinha qualquer ligação 

com a ASSOCIAÇÃO MARCA, mas esta premissa foi desfeita após a análise das provas 

colhidas.

Algumas ligações telefônicas entre os grupos criminosos foram constatadas, 

anunciando a formação de uma parceria entre a TOESA de DANIEL GOMES DA SILVA 

e a ASSOCIAÇÃO MARCA de TUFI SOARES MERES. 

Em uma das ligações, a secretária de DANIEL GOMES da TOESA liga para a 

ASSOCIAÇÃO MARCA para  falar  com TUFI  SOARES MERES,  demonstrando  ser  de 

conhecimento daquele que TUFI é o “chefe” da MARCA e que ROSE BRAVO é seu 

braço operacional :

6
7
5
9
5
7
4

29/1
2/20
11

13:3
5:23

Michele 21-
2156-6003 x 

Rosi

MICHELE  entra em contato com ROSI para  pedir 
telefone de TUFI, pois o presidente da empresa 
TOESA,  Sr.  DANIEL  GOMES  deseja  falar  com 
ele. ROSI fala que tem o telefone e avisa que vai 
retornar a ligação em 15 min. pois está no trânsito e 
precisa consultar a agenda.

6
7
5
9
9
1
5

29/1
2/20
11

14:2
5:28

Rosi x 
Michele 21-
2156-6003

ROSI  retorna  a  ligação  para  MICHELE  da  TOESA, 
para fornecer o BBM de TUFI: 25E2F437.

6
7
6
5
0
1
7

30/1
2/20
11

12:4
3:06

Leka 24-
2224-1052 x 

Rosi

LEKA liga para ROSI para informar que furtaram o 
seu  telefone  no  banheiro  de  um  shopping  em 
Teresópolis,  comentam  sobre  este  assunto,  ROSI 
fala  sobre  um  problema  de  saúde  e  após  estas 
conversas LEKA pergunta a ROSI se “um cara  de 
uma firma  muito  antiga”  entrou  em contato  com 
ela?  ROSI  fala  que não.  LEKA fala  que  “ligaram 
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para lá” procurando contato com ela e como 
falaram  no  nome  de  TUFI,  ela  confirmou  o 
telefone de ROSI. LEKA fala ainda que é um rapaz, 
que  teve  contato  com eles.  ROSI  interrompe  e 
fala o nome de DANIEL GOMES da Toesa. LEKA 
confirma e diz que foi a secretária dele. ROSI 
diz que já resolveu. LEKA diz ainda que perguntou 
por que ela estava querendo entrar em contato com 
ROSI,  disse  ainda  que falou  para  a  secretária  de 
DANIEL que era a secretária de ROSI e se poderia 
ajudar.  Daí a moça (Michele) falou que tinha a 
informação  que  ROSI  era  o  braço  direito  de 
TUFI e LEKA disse que era não só direito, mas 
o esquerdo, e as pernas. ROSI repreende LEKA 
para não dizer  esse tipo de informação,  pois 
não sabe quem MICHELE. LEKA tenta se justificar. 
Entram noutro assunto e LEKA diz que o contrato de 
Natal termina em dezembro e pergunta se vai ser 
renovado.  ROSI  fala  que  vai  ser  renovado  pelo 
mesmo valor. LEKA pergunta se “vai  ser renovado 
retroativo” igual a um outro anterior. ROSI fala que 
sim, na data do vencimento dele, que é automático 
e que se renova por mais 12 meses. LEKA ratifica 
que  o  outro  foi  renovado  em  novembro.  ROSI 
confirma e LEKA pergunta se pode fazer a nota para 
janeiro. ROSI diz que sim e desligam.

  

Porém, a prova do prévio acerto entre o ITCI e a ASSOCIAÇÃO MARCA 

ocorreu quando foram analisados os dados bancários. 

A  MEDSMART  é  uma empresa  que  pertence  a  GUSTAVO DE CARVALHO 

MERES,  filho  de  TUFI  SOARES  MERES,  o  “chefe”  da   ASSOCIAÇÃO  MARCA.  A 

MEDSMART é uma das empresas utilizadas para desviar os recursos percebidos pela 

ASSOCIAÇÃO MARCA através da apresentação de notas fiscais frias.

 

Pois bem. A MEDSMART passou a pagar os fornecedores do ITCI quando ele 

se  instalou  no  Município  de  Natal,  demonstrando  que  o  grupo  que  domina  a 

ASSOCIAÇÃO MARCA foi o fiador da vinda do ITCI para Natal.

 

Verificando a prestação de contas do ITCI (anexo II) pode-se observar as 

notas  fiscais  de  três  fornecedores  :  a)  D RODRIGUES E CIA LTDA emitida  em 

15/04/2011 no valor de  R$ 1.482,00 (fls.  189 do Anexo II); b)  HOTEL ITALIA 

BEACH emitida em 21/04/2011 no valor de R$ 6.745,89 (fls. 191 do Anexo II); c) 
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MIRANDA COMPUTAÇÃO emitida em 15/04/2011 no valor de  R$ 47.806,86 (fls. 

214 do Anexo II).

Todas estes fornecedores do ITCI foram pagos pela MEDSMART, conforme 

dados obtidos na quebra de sigilo bancário :

Titular: MED SMART PROD MEDIC HOSP LTDA  CNPJ: 03.318.869/0001-77 Banco: 
UNIBANCO Nº Banco: 341 Ag: 9078 C/C.: 189496

15/04/2011 SISPAG FORNECEDORES 1.482,00 D D RODRIGUES 001 1850 30546

14/04/2011 SISPAG FORNECEDORES TED 47.806,87 D MIRANDA COMPUTER 001 
4361 75493

20/04/2011 SISPAG FORNECEDORES TED 204328 6.745,89 D HOTEL ITALIA 001 
4460 64670

Todavia,  não  foram apenas  os  fornecedores  que  receberam os  recursos 

provenientes da MEDSMART. Os funcionários do ITCI também foram remunerados pela 

MEDSMART, como RICARDO OLIVEIRA, responsável médico do ITCI; JANEIDE BRAZ 

DE  MIRANDA,  contadora  do  ITCI;  ANDRE  VINICIUS  GUIMARÃES  DE  CARVALHO, 

advogado que fez o “acerto” com os agentes públicos; SAULO PEREIRA FERNANDES, 

gerente do projeto do ITCI em Natal;  RAMON SILVA MELLO, gerente administrativo 

do projeto do ITCI em Natal; MYRIAN ELIHIMAS LIMA, representante legal do ITCI e 

DANIEL  ALEXANDRE  M  CABRAL,  representante  legal  do  ITCI  em  Natal  e  CELSO 

MOURA DA CUNHA, dirigente do ITCI.

Titular: MED SMART PROD MEDIC HOSP LTDA  CNPJ: 03.318.869/0001-77 Banco: 
UNIBANCO Nº Banco: 341 Ag: 9078 C/C.: 189496

14/04/2011 SISPAG FORNECEDORES 3.100,00 D RICARDO OLIVEIRA 341 9275 
89655

14/04/2011 SISPAG FORNECEDORES 2.580,00 D SAULO PEREIRA 341 94 731494

26/04/2011 CHQ COMPENSADO 600 15.000,00 D JANEIDE BRAZ DE MIRANDA 
341 AG E CONTA NAO INFORMADO

05/05/2011 SISPAG  FORNECEDORES  19  45.000,00  D  ANDRE  CARVALHO 
ADVOCACIA 341 662 305168

06/05/2011 SISPAG  FORNECEDORES  16  50.000,00  D  ANDRE  CARVALHO 
ADVOCACIA 341 662 305168
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11/05/2011 SISPAG FORNECEDORES 5.160,00 D  SAULO PEREIRA FERNANDES 
341 94 731494

16/05/2011 SISPAG FORNECEDORES TED 3.000,00 D RAMON SILVA MELLO 001 
4343 91448

04/08/2011 SISPAG FORNECEDORES 2.175,61 D  JANEIDE BRAZ DE MIRANDA 
237 2891 39373

16/08/2011 SISPAG FORNECEDORES 1.060,00 D MYRIAM ELIHIMAS LIMA 341 
4094 401660

16/08/2011 SISPAG FORNECEDORES 2.000,00 D MYRIAM ELIHIMAS LIMA 341 
4094 401660

16/08/2011 SISPAG FORNECEDORES 250,00 D  MYRIAM ELIHIMAS LIMA 341 
4094 401660

16/08/2011 SISPAG FORNECEDORES 576,88 D DANIEL ALEXANDRE M CABRAL 
104 1585 755555

01/09/2011 SISPAG  FORNECEDORES  2.563,08  D  DANIEL  ALEXANDRE  M 
CABRAL 104 1585 755555

01/09/2011 SISPAG FORNECEDORES 2.175,61 D  JANEIDE BRAZ DE MIRANDA 
237 2891 39373

05/09/2011 SISPAG FORNECEDORES 650,00 D  CELSO MOURA DA CUNHA 001 
1245 295418

15/09/2011 SISPAG FORNECEDORES 2.000,00 D MYRIAM ELIHIMAS LIMA 341 
4094 401660

Ocorreram, também, transferências de recursos da conta do ITCI para a 

conta  da  ASSOCIAÇÃO  MARCA,  demonstrando  a  interligação  entre  os  grupos 

especializados em desviar recursos públicos da área da saúde.

Titular: INSTITUTO T C I SOCIAL (investigado) CNPJ: 07.390.207/0001-69 
Início Rel.: 27/03/2007 Fim Rel.: 07/12/2011

Banco: UNIBANCO Nº Banco: 341 Ag: 1247 C/C.: 470998 

28/01/2011 SISPAG TRIBUTOS 16.342,63 D ASSOCIACAO MARCA

15/07/2011 SISPAG ASS M P S MOVIME 40.000,00 D ASSOCIACAO MARCA 341 
6116 88201

Não resta dúvidas que as organizações sociais ITCI e ASSOCIAÇÃO MARCA 

e as outras empresas que atuam na área (TOESA) formaram um grupo especializado 

em desviar recursos públicos da área da saúde, merecendo uma forte reprimenda do 
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Poder Judiciário  para impedir  esta sangria de recursos públicos em detrimento da 

população mais humilde deste País.

A maior parte delas, diga-se de passagem, sediadas na região serrana do 

estado do Rio de Janeiro  (São José do Vale  do  Rio  Preto e  Teresópolis),  até  nos 

permite remomorar a maior tragédia climática ocorrida em nosso país, nos idos de 

janeiro de 2011. A grosso modo, é como se a capital norteriograndense tivesse sido 

igualmente assolada por aquele mar de lama nunca antes visto na história do Brasil. 

Clarividente que o mesmo esquema lá existente, deixa suas marcas de sujeira em 

terras potiguares, o que demonstra a premente necessidade de conter o avanço dessa 

poderosa e voracíssima organização criminosa, antes que sejam feitas mais vítimas de 

sua ambição e avidez.

4.I –   DA PRISÃO PREVENTIVA  

A prisão preventiva dos requeridos é providência cautelar que se impõe 

no curso da presente investigação vez que objetiva impedir que eventuais condutas 

praticadas pelos requeridos possam colocar em risco a efetividade do processo.

Primeiramente,  deve-se verificar  o constante no art.  313,  inciso I,  do 

Código  de  Processo  Penal,  que  estabelece  como  condição  de  admissibilidade  da 

decretação da prisão preventiva, a ocorrência de crime doloso punido com reclusão. 

No caso vertente, os investigados são acusados da prática do delito capitulado no art. 

312 do CP ("Peculato - Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor  

ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do  

cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de dois a doze 

anos, e multa").

Além disso, como toda e qualquer medida cautelar, a prisão preventiva 

está condicionada a presença concomitante do fumus comissi delicti e do periculum in 

mora (periculum libertatis).

O  fumus  comissi  delicti vem previsto  no  art.  312  do  CPP:  prova  da 

existência  do  crime  e  indícios  suficientes  de  autoria.  As  provas  produzidas 

antecipadamente,  aliadas  aos  elementos  colhidos  no  curso  da  investigação,  como 

detalhadamente exposto nos itens 1, 2 e 3, demonstram suficientemente que esse 
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pressuposto se encontra presente nos autos.

Já  o  periculum  libertatis  também está  consubstanciado  em  um  dos 

fundamentos do art.  312 do CPP (garantia  da ordem pública;  garantia  da ordem 

econômica; garantia de aplicação da lei penal; conveniência da instrução criminal). 

No  presente  caso,  requer-se  a  decretação  da  prisão  preventiva  dos 

requeridos justamente com fundamento na garantia da ordem pública.

Com  relação  à  decretação  de  prisão  preventiva  de  membros  de 

organização criminosa estruturada para o cometimento de delitos em detrimento da 

administração pública, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se posicionado no 

seguinte sentido:

EMENTA:  HABEAS  CORPUS  LIBERATÓRIO.  CRIMES  CONTRA  A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (FRAUDE À LICITAÇÃO, EMPREGO IRREGULAR 
DE VERBAS PÚBLICAS, PECULATO, CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, ENTRE 
OUTROS).  PRISÃO  PREVENTIVA.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA,  DA 
ORDEM  ECONÔMICA  E  DA  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  EXISTÊNCIA  DE 
FORTES INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE SERIA O LÍDER E PRINCIPAL 
ARTICULADOR DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ATUANTE EM INÚMEROS 
MUNICÍPIOS  DO  INTERIOR  BAIANO  E  COM  TRÂNSITO  ENTRE  O 
EMPRESARIADO  E  AS  PREFEITURAS  ENVOLVIDAS.  GRAVIDADE 
CONCRETA DOS FATOS. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA 
DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.
1.   Em razão de investigação conduzida pela Polícia Federal em diversos 
Municípios Baianos, amparada em relatórios da Controladoria Geral da 
União  e  em escutas  telefônicas  autorizadas  judicialmente,  em que se 
apurou  a  existência  de  fortes  indícios  de  atuação  de  organização 
criminosa  voltada  para  a  prática  de  diversos  ilícitos  contra  a 
Administração Pública (fraude a licitações, emprego irregular de verbas 
públicas, peculato, corrupção, etc), foram requeridas e deferidas, entre 
outras medidas, o sequestro de bens de alguns investigados, a busca e 
apreensão de documentos,  a prisão temporária e a prisão preventiva, 
esta, deferida apenas com relação ao ora paciente, identificado como o 
coordenador da atividade delituosa.
2.   Não se ignora, minimiza ou despreza a necessidade, em casos 
excepcionais, de prisões processuais, isto é, aquelas que de modo 
extraordinário  antecedem ao  trânsito  em julgado  das  decisões 
penais condenatórias, mas os provimentos judiciais com esse teor 
devem  obrigatoriamente  trazer  no  seu  próprio  contexto  a 
indicação  segura,  precisa  e  exata  da  indispensabilidade  da 
medida drástica, pois que sem isso se estará apenas diante de um 
ato  de  força,  e  não  de  um ato  judicial,  no  sentido  em que  a 
doutrina do Processo Penal emprega esta locução.
3.   Na hipótese, a decisão impugnada apontou a existência de 
fortes indícios da prática dos crimes, elencando fatos concretos 
que  demonstram  a  magnitude  da  empreitada  criminosa  -  que 
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envolve inúmeros Municípios Baianos e um leque impressionante 
de empresas e pessoas ligadas às Prefeituras, segundo consta dos 
elementos  indiciários  já  colhidos,  sendo  certo  que  as  fraudes 
dirigiam-se até mesmo para áreas sensíveis da vida comunitária, 
como a merenda escolar e a compra de medicamentos.
4.   O objetivo principal dos envolvidos era a obtenção de proveito 
pessoal econômico a partir da lesão ao erário público e, para a 
consecução desse objetivo principal, outras práticas ilícitas eram 
necessárias (corrupção ativa e passiva, por exemplo), de modo 
que a gravidade concreta dos fatos certamente ampara a medida 
extrema para a garantia da ordem pública e da ordem econômica, 
evitando a continuidade das atividades delituosas.
5.   A posição de liderança do paciente, apresentando-se como um 
dos  principais  interlocutores  e  articuladores  da  empreitada 
criminosa,  com trânsito  fácil  tanto  dentro  da  área  empresarial 
como da Administração  Pública,  justifica  a  custódia  preventiva 
ora combatida também para garantia da instrução criminal, dada 
a sua influência junto aos poderes públicos municipais.
6.   Precedentes do STJ: HC 110.704/RJ, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 
09.03.2009 e HC 70.560/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ 06.08.2007.
7.   Parecer do MPF pela denegação da ordem 8.   Ordem denegada.
(STJ,  HC  190017/DF,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO, 
QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 21/03/2011)

No  caso  objeto  da  presente  investigação,  em que  pese  se  tratar  da 

apuração de delitos praticados em detrimento das administrações públicas municipal e 

estadual, verifica-se que alguns núcleos da organização também possuem atuação em 

outros estados da Federação, constituindo em verdadeiras redes criminosas, formadas 

por uma grande quantidade de empresas.

E nesse ponto, deve-se enfatizar o papel determinante desempenhado 

por esse pool de empresas ligadas às áreas da saúde e da tecnologia da informação, 

atuando concertadamente em prejuízo do erário  brasileiro.  Algumas inclusive com 

trânsito  livre  no setor  empresarial,  com negócios e parcerias  que transbordam os 

limites do território de nosso Estado. 

As  provas  produzidas  antecipadamente,  em  conjunto  com  os  demais 

elementos  de  informação  colhidos  no  curso  da  investigação,  evidenciam  fatos 

concretos que demonstram que essa complexa rede criminosa atua incessantemente 

na prospecção de negócios ilícitos, deslocando-se de um Estado para outro, de um 

Município  para  outro,  fomentando  a  realização  de  licitações  e  contratações 

fraudulentas, não simplesmente em detrimento do patrimônio público de Estados e 

Municípios,  mas  sobretudo  em  prejuízo  do  pleno  desenvolvimento  dos  serviços 
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públicos  de  saúde,  cujos  principais  beneficiários,  via  de  regra,  são  pessoas 

desprovidas de recursos financeiros e que, por isso, merecem maior atenção por parte 

do Estado brasileiro.

Além disso, em se tratando dos membros do núcleo criminoso que tanto 

se instalou no âmbito da Prefeitura do Natal, como do Estado do Rio Grande do Norte, 

o  qual  firmou  parceria  com essas  redes  criminosas,  demonstrou-se  no  curso  da 

investigação  que  dizem  respeito  a  pessoas  vocacionadas  para  a  atividade 

criminosa, transitando entre os mais diversos órgãos da administração pública e com 

amplo  acesso  a  autoridades,  agindo freneticamente  na intermediação de negócios 

espúrios e na dilapidação do patrimônio público.

Ressalte-se,  ademais,  que  os  requeridos  TUFI  SOARES  MERES  e 

ALEXANDRE  MAGNO  ALVES  DE  SOUSA  são  pessoas  que  estão  também  sendo 

processadas por condutas semelhantes as que ora se investiga,  relacionando-se a 

crimes praticados em prejuízo da administração pública. Vê-se, portanto, evidenciada 

a probabilidade de reiteração delitiva por parte dos requeridos, visto que novamente 

estão envolvidos em delitos da mesma natureza, ensejando risco à ordem público.

Nesse  mesmo  sentido,  veja-se  entendimento  do  Superior  Tribunal  de 

Justiça: 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO 
PREVENTIVA.  FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  PERICULOSIDADE CONCRETA 
DO PACIENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL EM FASE DE ALEGAÇÕES 
FINAIS.  SÚMULA  52/STJ.  ORDEM  DENEGADA,  RECONSIDERADA  A 
DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O WRIT.
1. A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento 
constitucional,  somente  sendo  possível  sua  mitigação  em  hipóteses 
estritamente  necessárias.  Contudo,  a  prisão  de  natureza  cautelar  não 
conflita  com  a  presunção  de  inocência,  quando  devidamente 
fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.
2.  Na  hipótese,  a  prisão  cautelar  foi  devidamente  justificada, 
amparando-se  na  periculosidade  concreta  do  paciente, 
evidenciada por sua posição de destaque na suposta organização 
criminosa, e na probabilidade de reiteração delitiva, demonstrado 
pelo  apontado  envolvimento  em  delitos  da  mesma  natureza, 
ambos ensejadores de risco à ordem pública.
3. Encontrando-se o feito na fase de alegações finais, incide o enunciado 
nº 52 da Súmula desta Corte.
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4.  Habeas  corpus  denegado,  reconsiderada  a  decisão  que  julgou 
prejudicado o writ.
(STJ, HC 198.764/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA 
TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 24/04/2012)

Por  outro  lado,   o  fato  dos  demais  acusados  serem  tecnicamente 

primários, terem residência fixa e condições financeiras abastadas, evidentemente não 

são fatores a impedir a constrição preventiva a bem da garantia da ordem pública, 

quando a  necessidade da prisão  é recomendada por  provas antecipadas e  outros 

elementos contidos nos autos. Esse é o entendimento do STJ:

EMENTA:  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  FORMAÇÃO  DE  QUADRILHA. 
PECULATO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. 
ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA.  REITERAÇÃO  DELITIVA.  GARANTIA  DA 
ORDEM PÚBLICA. AMEAÇA A TESTEMUNHA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO 
CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO DA TESTEMUNHA. 
ANÁLISE  FÁTICO-PROBATÓRIA.  INVIABILIDADE.  CONDIÇÕES 
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. Hipótese em que foi decretada a prisão preventiva dos pacientes com 
base no resumo das condutas relatadas pelo Delegado de Polícia Federal 
nos  autos  do  inquérito  policial,  entendendo  satisfatoriamente 
demonstrados  os  indícios  de  autoria  e  materialidade  delitiva, 
consubstanciada na associação criminosa com objetivo de apropriação de 
verbas públicas com o auxílio e intermediação de servidores públicos.
II.  Encontra-se devidamente justificada a prisão cautelar como 
garantia  da  ordem  pública  se  restou  demonstrado  que  os 
pacientes fazem parte de organização criminosa para a prática de 
delitos contra o meio ambiente, peculato, apropriação indébita e 
extorsão,  com  desvio  de  verbas  públicas  e  participação  de 
servidores do INCRA.
III. Necessidade da prisão para garantia da instrução criminal, diante da 
ameaça sofrida por testemunha.
IV.  O  acolhimento  da  tese  da  defesa  no  sentido  de  que  não  houve 
intimidação da testemunha envolve reapreciação de questões de índole 
subjetiva,  e  incursão  em  elementos  de  fato  e  prova,  impossíveis  de 
serem equacionadas em sede de habeas corpus.
V.  Eventuais  condições  pessoais  favoráveis  atribuídas  aos 
pacientes  não são  garantidoras  de eventual  direito  subjetivo à 
liberdade  provisória,  quando  a  necessidade  da  prisão  é 
recomendada por outros elementos dos autos, como no presente 
caso.
VI. Ordem denegada.
(STJ, HC 219610/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado 
em 22/11/2011, DJe 01/12/2011)

Dessarte,  demonstram-se  a  necessidade  e  o  preenchimento  dos 

pressupostos  legais  que  autorizam  a  decretação  das  prisões  preventivas  dos 

requeridos,  medidas  cautelares  essas  que  são  indispensáveis para  obstar  e 
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desarticular  a  continuidade das  atividades  delituosas  atualmente  em curso,  sendo 

inadequadas e insuficientes a mera decretação de medidas cautelares diversas da 

prisão.

4.II – DA NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA

A regra no processo penal, em virtude do princípio da presunção de 

inocência (art. 5º, inciso LVII), é a liberdade do indivíduo até a condenação. Nada 

obstante, casos há em que a necessidade de prisão se faz premente, tornando-se, 

pois, imprescindível a custódia cautelar.

Dentre as hipóteses de prisão cautelar,  tem-se a prisão temporária, 

criada  para substituir  a  prisão  para  averiguação,  incompatível  com a  Constituição 

Federal de 1988.

Grassa  doutrinariamente  certa  controvérsia  sobre  a  necessidade  de 

cumulação dos requisitos da prisão temporária, previstos nos incisos do artigo 1º da 

Lei 7.960/89. A corrente predominante, e diga-se a mais razoável, é a de que se faz 

necessária a cumulação do inciso I ou do inciso II com o inciso III (inciso I+III ou 

inciso II+III).

No  caso  em  tela,  estão  preenchidos  os  incisos  I  e  III  (alínea  “l”, 

quadrilha  ou  bando)  do  referido  preceito  legal.  Com  efeito,  a  prisão  se  faz 

imprescindível para as investigações (inciso I), pois será cumulada com pedido de 

busca e apreensão

Assim, há fortes provas de que o delito de quadrilha ou bando, entre 

outros  delitos  foram  praticados,  e  caso  não  seja  deferida  a  medida  poderá 

comprometer as diligências a serem efetuadas com a busca e apreensão. 

 A liberdade dos investigados durante as diligências poderá dificultar a sua 

realização, diante da magnitude da operação que a organização criminosa possui para 

dificultar a instrução criminal e manipular as versões dos fatos,  que já foi fartamente 

319



demonstrada no item acima

4.III - DA BUSCA E APREENSÃO  

              A busca e apreensão domiciliar e de pessoas é regulado pelos artigos 240 

e ss. do CPP.

 Consoante prescreve o artigo 240, § 1º, alíneas “b” e “e”, do Código 

de Processo Penal, é cabível a busca domiciliar quando fundadas razões a autorizem 

para,  dentre  outras  causas,  apreender  coisas  achadas  ou  obtidas  por  meios 

criminosos, além de descobrir objetos necessários à prova da infração.

Como medida acautelatória que é, a busca e apreensão destina-se a 

impedir  que  desapareçam  as  provas  do  crime  e  subordina-se  aos  pressupostos 

comuns de todas as liminares: “fumus boni iuris” e “pericullum in mora”.

No  caso  em testilha  é  inegável  a  “fumaça  do  bom direito”,  pois  já 

existem provas substanciais do cometimento de crimes de peculato, corrupção ativa e 

passiva, fraude à licitação, entre outros crimes, pelos investigados. 

Por seu turno, o perigo na demora da concessão da medida, pode vir a 

tornar a diligência totalmente inócua, já que os investigados, conforme demonstrado 

acima, possuem grande poder para impedir a instrução probatória, sendo provável 

que, soltos, venham a coagir testemunhas e destruir provas.

Além disso, há fundadas razões para se concluir  que os investigados 

mantém em suas residências,  escritórios  ou sedes de empresas,  documentos que 

podem incriminá-los ainda mais. 

Nesta  esteira,  como é  sabido,  o  Estado  tem o  dever  legal  de  coibir 

qualquer ato que contrarie o ordenamento jurídico, especialmente aqueles que, além 

de serem crimes por si só, podem facilitar a prática de outros crimes.

Sobre a busca e apreensão, o saudoso jurista Magalhães Noronha, em 

sua obra Curso de Direito Processual Penal, preleciona que:
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"a busca e apreensão é medida acautelatória, é meio coercitivo pelo 

qual  é,  por  lei,  utilizada  a  força  do  Estado  para  apossar-se  de 

elementos  de  prova,  de  objetos  a  confiscar,  ou  da  pessoa  do 

culpado, ou para investigar os vestígios de um crime". (negritamos)

O proeminente Hélio Tornaghi, em sua obra Curso de Processo Penal, 

ainda sobre o tema, ensina que a “busca e apreensão” pode ocorrer:

a) anteriormente a qualquer procedimento policial (isto é, antes da 
instauração do inquérito policial) ou judicial;
b) durante o inquérito;
c) na fase do processo judiciário;
d)  durante  a  execução  (inclusive  já  estando  o  condenado  no 
livramento condicional). 

O art. 240, § 1º, alínea b e e, do Código Processo Penal, sobre o mesmo 

tema, disciplina que:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal”.
§ 1º. Proceder-se-á a busca domiciliar, quando fundadas razões a 
autorizarem, para:
(...)
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
(...)
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do 
réu; 
(…)

Assim,  não  há  dúvidas  da  necessidade  do  deferimento  da  busca  e 

apreensão na residência dos investigados.

4.IV – DA NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO DO SIGILO

Durante  todo  o  curso  da  investigação  em  comento,  os  fatos  ora 

discutidos mantiveram-se no mais absoluto sigilo. Com a deflagração da “Operação 

Bastilha”,  a  sociedade  norteriograndense  acompanhará  com  especial  interesse  o 

desenrolar desses fatos.

Entretanto, o Ministério Público, em razão do sigilo que pesa sobre os 
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autos dos processos relacionados com estes fatos, se verá impedido de tecer maiores 

comentários a respeito da investigação e de todos os envolvidos.

Entretanto, com a análise amiúde das provas carreadas aos autos e 

com a deflagração da operação, com as prisões e buscas e apreensões, é importante 

que a sociedade seja informada acerca desses fatos e de todos aqueles que estão 

envolvidos,  nos  termos  do  direito  à  informação  previsto  no  artigo  5o,  XIV,  da 

Constituição  Federal,  mormente  em  se  tratando  de  gravíssimos  crimes  contra  o 

patrimônio  Público  e  contra  milhares  de  cidadãos  norteriograndenses,  envolvendo 

agentes públicos que,  desprezando a confiança neles  depositada pelo conjunto da 

sociedade, utilizaram de suas prerrogativas legais para se locupletar indevidamente. 

Note-se, Excelência, que a medida ora requerida não objetiva atingir, 

de  qualquer  maneira,  a  vida  privada  ou  a  intimidade  dos  denunciados,  mas  sim 

demonstrar à população em geral os graves fundamentos de fato que impulsionaram o 

agir ministerial, bem como fundamentaram as decisões do Poder Judiciário, de modo 

que  sejam  plenamente  esclarecidos  os  aspectos  que  motivaram  a  atuação  do 

Ministério Público. 

Relevante esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, na interpretação 

da  densidade  normativa  da  proteção  constitucional  à  vida  privada,  à  honra  e  à 

imagem de  investigados  criminalmente,  vem atestando  que  tais  direitos  não  são 

absolutos, podendo ser restringidos quando em causa interesse público superior, tal 

como demonstra o seguinte julgado:

“HABEAS  CORPUS.  FALSIDADE  IDEOLÓGICA.  INTERCEPTAÇÃO 

AMBIENTAL  POR  UM  DOS  INTERLOCUTORES.  ILICITUDE  DA 

PROVA.  INOCORRÊNCIA.  REPORTAGEM  LEVADA  AO  AR  POR 

EMISSORA DE TELEVISÃO. NOTITIA CRIMINIS. DEVER-PODER DE 

INVESTIGAR.

1. Paciente denunciado por falsidade ideológica, consubstanciada 

em exigir  quantia em dinheiro para inserir  falsa informação de 

excesso  de  contingente  em  certificado  de  dispensa  de 
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incorporação.  Gravação  clandestina  realizada  pelo  alistando,  a 

pedido de emissora de televisão, que levou as imagens ao ar em 

todo  o  território  nacional  por  meio  de  conhecido  programa 

jornalístico.  O  conteúdo  da  reportagem  representou  notitia 

criminis, compelindo as autoridades ao exercício do dever-poder 

de investigar, sob pena de prevaricação.

2.  A  ordem  cronológica  dos  fatos  evidencia  que  as  provas, 

consistentes  nos  depoimentos  das  testemunhas  e  no 

interrogatório do paciente, foram produzidas em decorrência da 

notitia criminis e antes da juntada da fita nos autos do processo 

de sindicância que embasou o Inquérito Policial Militar.

3.  A questão posta não é de inviolabilidade das comunicações e 

sim  da  proteção  da  privacidade  e  da  própria  honra,  que  não 

constitui  direito  absoluto,  devendo  ceder  em prol  do  interesse 

público (Precedentes). Ordem denegada” (grifado).

(Habeas Corpus nº 87341/PR, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Eros 

Grau. j. 07.02.2006, unânime, DJ 03.03.2006).

No mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado do Tribunal Regional 

Federal da 4a Região:

“PROCESSUAL PENAL.  MANDADO DE SEGURANÇA.  QUEBRA DE 

SIGILO FISCAL. PERMISSÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, X E 

XII DA CF. INOCORRÊNCIA.

1. Não há no Sistema Constitucional Brasileiro direito ou garantias 

individuais de caráter absoluto. As liberdades previstas no artigo 

5º, da Lei Maior, devem ser interpretadas à luz do princípio da 

razoabilidade,  devendo  ceder  quando  está  em  jogo, 

principalmente, o interesse público. Assim, o sigilo bancário e/ou 

fiscal – extensão do direito à vida privada estabelecido no inciso 

X,  do  referido  dispositivo  legal  –  também deve submeter-se  a 

esse regramento,  sob pena de ocorrer  indevida supremacia do 
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interesse  particular  frente  ao  coletivo.  Para  evitar  possíveis 

abusos por parte dos órgãos estatais no tocante à privacidade e 

intimidade das pessoas, qualquer procedimento visando a quebra 

de  sigilo  deve  ser  devidamente  fundamentado,  mencionando a 

efetiva necessidade da medida.

2. Na hipótese, demonstrada a pertinência das informações fiscais 

para o deslinde da persecutio criminis in iudicio, não há falar em 

ofensa a direito líquido e certo da impetrante.

3. Ordem denegada”.

(Mandado  de  Segurança  nº  5437/PR  (200304010582588),  8ª 

Turma do TRF da 4ª Região, Rel. Juiz Élcio Pinheiro de Castro. j. 

30.06.2004, unânime, DJU 14.07.2004).  

Tal entendimento se aplica, por inteiro, ao requerimento em apreço, 

tendo em vista que a operação investiga diversos ex-agentes públicos, mas que não 

estavam  desincumbindo-se  com  lealdade  às  instituições  do  seu  múnus  público, 

desvirtuando-se por completo as graves responsabilidades a si atribuídas.

Por outro lado, não existe direito absoluto à intimidade, à vida privada, 

à  honra  e  à  imagem,  devendo  tais  bens  jurídicos  serem  restringidos  quando 

necessário para a satisfação do interesse público concretamente existente, o que no 

caso importa em revelar à opinião pública as razões em se funda a grave acusação do 

Ministério  Público,  especialmente os meandros do esquema criminoso que envolve 

diversos ex-servidores públicos.

É de se esclarecer, ainda, que a própria Lei 9.296/96, em seu artigo 

108,  a  contrario  sensu,  admite  a  possibilidade  de  o  Juiz  responsável  pelas 

investigações em que se  tiver  sido  deferida  a  medida  de  interceptação  telefônica 

autorizar  a  divulgação  do  conteúdo  da  mesma  ou  de  partes  da  mesma,  quando 

presentes motivos suficientes para tanto, o que consideramos ser o caso, em virtude 

8  “Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, e informática ou telemática,  
ou quebrar segredo de Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.
Pena - reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa”.
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da conclusão da fase sigilosa das investigações do Ministério Público.    

Com efeito, ao incriminar a conduta  de “quebrar o sigilo legal”, no 

âmbito de investigações amparadas por interceptações telefônicas, a Lei 9.296/96, em 

seu artigo 10, ressalva que apenas será criminosa a conduta que ferir tal sigilo “sem 

autorização  judicial”,  circunstância  lingüística  suficiente  a  autorizar  o  interprete  a 

concluir que, havendo autorização judicial, deixa de ser ilícita a conduta de divulgar 

fatos obtidos por intermédio de gravações autorizadas pela Justiça, tendo em vista, 

por  óbvio,  a  existência  de  interesse  público  suficiente  para  a  tal  autorização, 

devidamente demonstrado na decisão que a acatar. 

Por fim, consigne-se que a medida postulada pelo  parquet  também 

serve  para  resguardar  todos  os  outros  agentes  do  Governo  passado  que  não  se 

envolveram na trama, no intuito de evitar generalizações perigosas e injustas.  Nesse 

sentido, a posição ora defendida está em perfeita harmonia com a decisão da Ministra 

ELIANA CALMON, no inquérito que resultou na chamada “Operação Navalha” da Polícia 

Federal,  em  que  a  mesma  decretou  o  fim  dos  sigilos  das  investigações  com  as 

seguintes considerações, aplicáveis, mutatis mutandi, à presente causa: “verifico que 

não  mais  se  apresenta  necessária  a  confidencialidade  do  processo  (…)  por  outro  

ângulo, pela esteira de boatos e maledicências que pairam sobre pessoas que nenhum 

envolvimento  têm  com  os  fatos  em  apuração  e  pela  necessidade  constante  de  

alinharem-se os órgãos do Estado para, conjuntamente, adotarem as providências  

cabíveis dentro de suas competências e atribuições”.  

Este último argumento citado pela Ministra,  inclusive,  de permitir  o 

conhecimento de outros órgãos do Estado, acerca dos fatos investigados, tem grande 

relevância também para o deferimento da medida ora postulada, tendo em vista que, 

com o acatamento do requerimento abaixo, outros órgãos públicos do Estado poderão 

tomar as medidas legais cabíveis para apurar a responsabilidade dos denunciados em 

suas respectivas esferas, ressaltando que houve menção a fraudes semelhantes em 

diversos  Estados da Federação.  Tal  medida se revela  imprescindível  para estancar 

idênticas irregularidades, ora discutidas, naqueles Estados, bem como para permitir 

aos atuais dirigentes destes órgãos públicos que conheçam o  modus operandi  das 
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fraudes, de modo a aperfeiçoar os instrumentos de controle, evitando que esquemas 

dessa magnitude se instalem novamente na estrutura da administração pública.

Resta dizer, ainda, que a publicização de alguns diálogos, não diferirá 

do procedimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no caso do “Mensalão”, em 

que o relator do processo (Inquérito 2245/MG),  Sua Excelência, o Ministro Joaquim 

Barbosa, antes mesmo do recebimento da denúncia pelo pleno do STF, autorizou a 

divulgação,  para  conhecimento  da  nação,  de  todos  os  fatos  que  motivaram  o 

ajuizamento  da  denúncia  contra  figuras  expressivas  da  República,  entre  elas 

parlamentares e Ministros de Estado. A denúncia, como todos sabem, foi publicada no 

sítio oficial da Procuradoria Geral da República.

A providência ora requerida já foi adotada outras tantas vezes nesta 

Comarca de Natal, a exemplo da “Operação Impacto”, que tramitou perante a 4ª. Vara 

Criminal, no caso da “Operação Pecado Capital”, que tramitou perante esta 7.ª Vara 

Criminal  desta  comarca,  bem  como  da  "Operação  Sinal  Fechado",  que  tramitou 

perante a 6ª Vara Criminal desta comarca, tendo sido esta providência muito bem 

recebida  pela  sociedade  norteriograndense,  que,  de  forma serena,  acompanhou  o 

desenrolar  do  processo,  tomando  conhecimento  de  relevantes  fatos  ocorridos  nos 

bastidores do poder.

O  dever  de  transparência  da  administração  pública  e  o  interesse 

público autorizam, amplamente, o conhecimento das investigações de crimes dessa 

natureza, praticados em detrimento do erário e de toda a coletividade, especialmente 

havendo provas robustas contra os investigados. 

 No caso dos autos, se aplicam os mesmos argumentos, uma vez que a 

publicidade  dos  atos  praticados  no  processo  não  trará  qualquer  prejuízo  às 

investigações, cuja fase sigilosa necessariamente se encerra quando da execução de 

medidas de busca e apreensão, dado que os investigados, a partir desse momento, 

tomam  conhecimento  da  investigação,  tendo,  inclusive,  acesso  aos  autos,  sendo 

absolutamente  improvável  que  qualquer  diligência  sigilosa  pudesse  mais  produzir 

efeitos. 
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Por esses motivos, requer o Parquet, ao final, autorização judicial para 

que possa dar publicidade, através da sua assessoria de comunicação, do conteúdo da 

presente petição e das provas nela citadas, como áudios de interceptação telefônica, 

depoimentos e documentos.

5.I –   DOS REQUERIMENTOS  

 Ante  o  todo  o  exposto,  provados  os  requisitos  e  pressupostos  para 

concessão das medidas cautelares pleiteadas, e, sobretudo, a fim de que se garanta a 

ordem pública, requer o Ministério Público o seguinte:

1. A  decretação,  nos  termos  dos  arts.  311  e  312  do  Código  de 

Processo Penal, da PRISÃO PREVENTIVA de ALEXANDRE MAGNO 

ALVES  DE  SOUZA  (CPF:790.799.464-00),  ROSIMAR  GOMES 

BRAVO E OLIVEIRA (CPF:002.179.437-56), ANTONIO CARLOS DE 

OLIVEIRA  JUNIOR  (CPF:776.389.727-91),  TUFI  SOARES  MERES 

(CPF:116.860.657-87),  GUSTAVO  DE  CARVALHO  MERES 

(CPF:073.842.867-19),  por  serem  medidas  de  indeclinável 

necessidade;

2.  A  decretação,  nos  termos  da  Lei  nº  7.960/89,  da  PRISÃO 

TEMPORÁRIA de  THIAGO  BARBOSA  TRINDADE 

(CPF:026.192.594-60),  FRANCISCO  DE  ASSIS  ROCHA  VIANA 

(CPF:140.958.403-82),  ANTONIO  CARLOS  SOARES  LUNA 

(CPF:217.803.904-91), e CARLOS FERNANDO PIMENTEL BACELAR 

VIANA (CPF nº 557.081.963-00)

3. A expedição, em caráter de urgência, de mandado de  BUSCA E 

APREENSÃO, nos termos do art. 240, § 1º, alíneas  “a” a  “h”, c/c 

com  o  artigo  240,  §  2º,  do  Código  de  Processo  Penal,  a  ser 

realizada pela Polícia Militar Estadual ou Polícia Civil, de modo que 

as  autoridades possam adentrar  nos locais abaixo indicados, 

sejam  residências  de  investigados  ou  sedes  de  empresas 

327



envolvidas  nas  fraudes  em  comento,  para  ali  apreender  toda 

espécie  de  documentos,  no  sentido  técnico  do  termo,  inclusive 

papéis, computadores, notebooks, equipamentos de mídia digital 

(tablets,  pendrives,  netbooks,  etc),  telefones  celulares,  dinheiro 

em  espécie,  automóveis,  veículos  automotores  terrestres, 

marítimos  e  aéreos,  coisas  achadas  ou  obtidas  por  meios 

criminosos e objetos necessários à prova da infração e qualquer 

outro  elemento  de  convicção  e,  ainda,  que  constitua  prova  da 

existência de outros crimes, devendo a Autoridade Policial cumprir 

a diligência sem se descurar  de observar  fielmente as regras e 

imposições legais pertinentes à espécie, inclusive a do sigilo que a 

situação requer, bem como para busca pessoal nos investigados: , 

tendo em vista o interesse da investigação em seus “pen drive's” e 

outros dispositivos  de mídia  digital  portáteis,  além de telefones 

celulares, com o intuito  de coletar  arquivos,  agendas,  contatos, 

chamadas e mensagens de texto, e também a possibilidade de que 

eles venham a ocultar  consigo ou visando repassar a terceiros, 

algum elemento de prova ocultado durante as diligências ou no ato 

de suas prisões, também requeridas, como medida complementar 

a busca e apreensão predial;

4. Autorização para que o Ministério Público do Estado do Rio Grande 

do Norte, através dos ora requerentes, remeta cópias da presente 

petição  e  das  provas  relativas  aos  fatos  cuja  atribuição  para 

investigação  seja  de  outros  Ministérios  Públicos  (áudios  de 

interceptação telefônica, e-mails, documentos, depoimentos, entre 

outras  provas  decorrentes  do  cumprimento  dos  mandados  de 

busca  e  apreensão  acima  requeridos),  incluindo  Ministérios 

Públicos Estaduais, Ministério Público Federal e Ministério Público 

Eleitoral;

5. Autorização para que o Ministério Público do Estado do Rio Grande 

do Norte, através dos ora requerentes, remeta cópias da presente 

petição  e  das  provas  relativas  aos  fatos  investigados  para  o 

Ministério da Justiça para que sejam revistadas as qualificações 

das organizações sociais mencionadas nesta petição como OS´s e 
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OSCIP´s;

6. Autorização para que o Ministério Público do Estado do Rio Grande 

do Norte, através dos ora requerentes, remeta cópias da presente 

petição  e  das  provas  relativas  aos  fatos  investigados  para  o 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte;

7. Autorização para que o Ministério Público do Estado do Rio Grande 

do  Norte  possa  dar  publicidade,  através  da  sua  assessoria  de 

comunicação, do conteúdo da presente petição e das provas nela 

citadas, como áudios de interceptação telefônica, dados bancários 

e fiscais, e-mails, depoimentos e documentos mencionados;

8. Autorização de compartilhamento de todas as provas produzidas 

nos processos 0118048-97.2011.8.20.0001 (quebra de sigilo fiscal 

e bancário) e  0107607-57.2011  (interceptação telefônica) e das 

provas produzidas decorrentes do cumprimento dos mandados de 

busca e apreensão acima requeridos neste processo para uso no 

PIC 06/2011 da 60.ª Promotoria do Patrimônio Público e para fins 

de  investigação  cível  de  improbidade  administrativa  pela 

Promotoria do Patrimônio Público de Natal; 

Abaixo,  segue  a  lista  dos  endereços  objeto  da  diligência  de  busca  e 

apreensão ora requerida:

1)THIAGO BARBOSA TRINDADE (CPF:026.192.594-60)  :  RUA ALMIRANTE NELSON 

FERNANDES, 797, 15.º ANDAR, TIROL, NATAL-RN. 

2)ALEXANDRE  MAGNO  ALVES  DE  SOUZA  (CPF:790.799.464-00)  :  RUA 

MAXARANGUAPE, 550,  APTO 1501, TIROL, NATAL-RN 

3)ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA (CPF:002.179.437-56) e ANTONIO CARLOS 

DE  OLIVEIRA JUNIOR (CPF:776.389.727-91)  :  RUA CLOTILDE  GUIMARÃES,  Nº  528, 
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BLOCO  A,  APTO  1.205,  CONDOMÍNIO  CASA  ALTA,  PRAIA  DE  BOTAFOGO,  RIO  DE 

JANEIRO/RJ. 

4)TUFI SOARES MERES (CPF:116.860.657-87) : RUA JORNALISTA RICARDO MARINHO, 

Nº 300, APTO 1.906, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ.

5)GUSTAVO DE CARVALHO MERES (CPF:073.842.867-19) : ESTRADA DO JOÁ, Nº 200, 

APTO 302, SÃO CONRADO, RIO DE JANEIRO/RJ. 

6)MEDSMART  PRODUTOS  MÉDICOS  E  HOSPITALARES -  CNPJ  Nº  03318869/0001-77  : 

AVENIDA JORNALISTA RICARDO MARINHO, Nº 360, LOJA 143, BARRA DA TIJUCA, RIO DE 

JANEIRO/RJ. 

7) RJ CONSULTORIA DIFERENCIADA EM SAÚDE LTDA EPP -  CNPJ Nº 05113395/0001-52 : 

AVENIDA JORNALISTA RICARDO MARINHO, Nº 360, LOJA 306, BARRA DA TIJUCA, RIO DE 

JANEIRO/RJ. 

8) FRANCISCO DE ASSIS ROCHA VIANA (CPF:140.958.403-82):  Rua da Lagosta, 

466, aptº 1201, Ponta Negra, Natal/RN.

9) CARLOS FERNANDO PIMENTEL BACELAR VIANA  (CPF nº 557.081.963-00):  Rua 

General Gustavo Cordeiro de Faria 148 Bloco A, Apto. Nº 701, Petrópolis, Cep 59012-

570< Natal/RN;

10) ANTONIO CARLOS SOARES LUNA (CPF:217.803.904-91) : Av. Governador Silvio 

Pedrosa, 150, Ap 701, Condomínio Oásis, Areia Preta, Natal, RN.
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11) ASSOCIAÇÃO MARCA – CNPJ N.º 05.791.879/0001-50 : Av. Hermes da Fonseca, 

384, 1.º andar, Tirol, Natal-RN.

Nestes termos, pede deferimento.

Natal/RN, 1º de junho de 2011.

RINALDO REIS LIMA

PROMOTOR DE JUSTIÇA

EMANUEL DHAYAN BEZERRA DE 

ALMEIDA

PROMOTOR DE JUSTIÇA

ALEXANDRE GONÇALVES FRAZÃO

PROMOTOR DE JUSTIÇA

PATRÍCIA ANTUNES MARTINS DE 

OLIVEIRA

PROMOTOR DE JUSTIÇA

AFONSO DE LIGÓRIO BEZERRA JUNIOR

PROMOTOR DE JUSTIÇA

CLAYTON BARRETO DE OLIVEIRA

PROMOTOR DE JUSTIÇA
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