
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MACAU-RN

EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  DOUTOR(A)  JUIZ(ÍZA)  DE  DIREITO  DA  VARA 
CRIMINAL DA COMARCA DE MACAU

Ref.
- PIC nº  002/2013 (antigo PIC nº 066/2012)
- PIC nº  004/2013 (antigo PIC nº 079/2012)
- PIC nº  011/2013
- PIC nº  012/2013

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO 

NORTE,  por  seus  subscritores,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  vem  perante  Vossa 

Excelência, com fundamento no art. 129, I, da Constituição Federal,  art. 2 º da Lei Federal 

sob n.º 9.034/95, art. 1º da Lei n.º 7.960/89 e art. 282 e ss do CPP  formular pedido de 

BUSCA E APREENSÃO E SEQUESTRO DE BENS

em face de:

1.  PREFEITURA MUNICIPAL  DE  GUAMARÉ-RN,  Rua  Luis  de 

Souza  Miranda,  nº  116,  Centro,  CEP:  59598-000  –  Guamaré/RN, 

Rua  Manoel  Lucas  de  Miranda,  s/n,  Centro,  Guamaré,  RN  e 

quaisquer outros endereços em que funcionem órgãos da Prefeitura 

Municipal;

2. SECRETARIA DE TURISMO DE GUAMARÉ-RN, Rua Professor 

João Batista, nº 09, Centro. CEP: 59598-000 – Guamaré/RN; 

3.  EMILSON DE BORBA CUNHA,  brasileiro,  casado,  portador  do 

RG nº 1635194- ITEP-RN e CPF nº  025.340.404-56,  residente na 
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Rua Noé Nunes da Silveira, nº 430, Centro, Município de Guamaré-

RN e/ou na RN 221, Km 4, Lagoa Doce, Guamaré-RN;

4. KATIUSCIA MIRANDA DA FONSECA MONTENEGRO, brasileira, 

casada, Chefe do Gabinete da Prefeitura de Guamaré, portadora do 

CPF nº  008.467.374-50,  residente  na AV Miguel  Castro,  592,  Apt. 

1200, Condomínio Residencial Guilhermina Soares, Natal- RN,  CEP 

59.075-740;

5.  KALINY KAREN  DA FONSECA TEIXEIRA, brasileira,  casada, 

Secretária de Turismo do Município de Guamaré, portadora do RG nº 

2435787 ITEP-RN e CPF nº 070.159.534-55, residente na Rua Luiz 

de Souza Miranda, 233, Centro, Guamaré/RN - CEP: 59.598-000 ou 

Av.  Ayrton  Senna,  na  Cidade  dos  Bosques,  especificamente  no 

Bosque  das  Palmeiras,  casa  nº  321,  Bairro  Nova  Parnamirim  – 

Parnamirim/RN;

6.  KELLEY  MARGARETH  MIRANDA  DA FONSECA TEIXEIRA, 

brasileiro, casada, comerciante, portadora do  CPF nº 778.280.624-

00,  residente  na  Rua  Luiz  de  Souza  Miranda,  nº  233,  Centro  – 

Guamaré-RN  ou  Av.  Ayrton  Senna,  na  Cidade  dos  Bosques, 

especificamente no Bosque das Palmeiras, casa nº 321, Bairro Nova 

Parnamirim  –  Parnamirim/RN,  nas  coordenadas  geográficas  S5 

54.517 W35 11.821;

7. GEUSA DE MORAIS LIMA SALES, brasileira, casada, Tesoureira 

do Município de Guamaré, portadora do RG nº 1.304.813 ITEP-RN e 

CPF nº 778.962.114-91, residente no Povoado Salina da Cruz, nº 30, 

Zona Rural, Guamaré-RN;

8.  TÉRCIA RAQUEL OLEGÁRIO CARVALHO,  brasileira,  casada, 

Secretária Municipal de Administração e Finanças do Município de 

Guamaré,  portadora  do  RG  nº  1.565.152  ITEP-RN  e  CPF  nº 

031.768.314-47,  residente na Rua Professor  João Batista,  nº  107, 

Centro, Guamaré-RN,

9. FRANCINILSON NUNES CABRAL, brasileiro, Guarda Municipal, 
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portador do CPF nº 023.500.474-07, residente na Rua Rio Miassaba, 

665, Centro, Guamaré/RN;

10. FÁBIO ALVES DE MIRANDA, brasileiro, casado, administrador, 

assessor de planejamento do Município de Guamaré, portador do RG 

nº 1.471.803 SSP-PB e CPF nº 020.715.244-62, residente na Rua 

Professor João Batista, nº 500, Centro, Município de Guamaré;

11.  ROSÂNGELA DE  MORAES  FREIRE,  brasileira,  vivendo  em 

união  estável,  turismóloga,  assessora  técnica  do  Município  de 

Guamaré,  portadora  do  RG  nº1.814.079  ITEP-RN  e  CPF  nº 

619.251.954-49,  residente na Rua Professor  João Batista,  nº  620, 

Centro, Guamaré-RN,

12. RUDRIGO COSTA DOS SANTOS MIRANDA, brasileiro, casado, 

ensino médio,  assessor técnico do Município de Guamaré, portador 

do RG nº 002.202.226 ITEP-RN e CPF nº 050.206.864-76, residente 

no Sítio Salina da Cruz, nº 91, Zona Rural, Guamaré-RN ou Capitão 

Vicente de Brito, nº6, Vila Luiza, Centro, Guamaré-RN;

13.  CLODUALDO  BAHIA  NOGUEIRA,  brasileiro,  empresário, 

portador do CPF nº 366.627.805-10, residente na Rua Rosilda Melo, 

nº 44, Nova- Parnamirim, Parnamirim/RN;

14.  DESIGNER  BRASIL  PRODUCAO  COMERCIO  E 

DECORACOES ARTISTICAS LTDA ME, pessoa jurídica de direito 

privado,CNPJ nº 24.189.219/0001-49, localizada à Rua Engenheiro 

Octávio Tavares, 467, Candelária, Natal, RN, CEP 59066-020;

15.  ROGÉRIO  MEDEIROS  CABRAL  JÚNIOR,   brasileiro, 

empresário, portador do CPF nº 915.849.574-68, e título de eleitor 

n°00.165.073.316-94,  com endereço na Rua Desembargador  Túlio 

Bezerra de Melo, nº 3.700, apto. 1102, candelária, CEP: 59064-585 

Natal- RN;                                                         

16.  MOTA  PROMOCOES  E  EVENTOS  LTDA.  -  ME,  NOME 

FANTASIA: FONTTES PROMOCOES E EVENTOS,  pessoa jurídica 
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de direito privado, CNPJ: 10.344.305/0001-74 (matriz), com endereço 

na  Av.  Conselheiro  aguiar,  nº  2941,  edifício  Empresarial  Galleria, 

salas 101, 102 E, Boa viagem, Recife- PE;

17.  EDVANIO  DE  OLIVEIRA  DANTAS,  brasileiro,  divorciado, 

portador  do  RG  nº  1251968/SSP  e  do  CPF  nº  937.286.624-53, 

residente na Av. Porto das Pedras, 4500, Condomínio Porto do Alto, 

Torre Mares, Apto 2203, Neópolis, Natal, RN, CEP 590866-40;

18.  EDVANIO DE OLIVEIRA DANTAS –  ME (NOME FANTASIA: 

DANTAS PROPAGANDA E EVENTOS),  pessoa jurídica de direito 

privado, CNPJ  nº  09.424.610/0001-97,  localizada  à  Rua  Carlos 

Chagas, nº 3470, Candelária. Natal – RN;

19. CRISTIANO GOMES DE LIMA JÚNIOR, brasileiro, empresário, 

portador  do CPF nº  546.228.594-91,  residente  na  Rua   Algaroba, 

Condomínio Parque Itatiaia, Torre Marrom, apt. 1002- Cidade Verde 

Parnamirim/RN, CEP: 59.151-840;

20. ANGÉLICA DIAS DE ARAÚJO, brasileira, empresária, portadora 

do CPF nº  082.799.968-26, com endereço na Avenida Ayrton Senna, 

nº 880, Casa 144, Condomínio Bosque dos Poetas, Cidade Verde, 

Parnamirim – RN;

21. BANDA GRAFITH PRODUCOES E PROMOÇÕES ARTISTICAS 

LTDA –  ME,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  CNPJ: 

05.088.013/0001-88,  localizada  na  Rua Irineu  Costa,  s/n,  Pitimbú, 

Natal, RN;

22. ADONIS ARAÚJO DE ASSIS, brasileiro, empresário, inscrito no 

CPF nº 341.724.164-20,  com endereço na Rua Geraldo da Costa 

Cirne, 137, Dinarte Mariz, CEP: 59360000, Parelhas – RN;

23. ADONIS ARAÚJO DE ASSIS – ME,  pessoa jurídica de direito 

privado, CNPJ nº 10.695.070/0001-65, localizada à Rua Geraldo da 

Costa Cirne, 137, Dinarte Mariz, Parelhas-RN, CEP: 59360-000;
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24. CARLOS VEROLA CATANDI, brasileiro, empresário, inscrito no 

CPF  nº  218.457.778-24,  com  endereço  na  Av.  Maria  Luiza 

Americano, 930, Cidade Lider, São Paulo-SP, CEP nº 8275001;

25.  CARLOS ALBERTO CATANDI,  brasileiro,  empresário,  inscrito 

no CPF nº 408.608.258-68, com endereço na Rua Bento  Manuel, nº 

90,  Apto 161 Tatuapé, CEP: 3334030, São Paulo – SP;

26. CAVEL PRODUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS LTDA,  pessoa 

jurídica  de  direito  privado, CNPJ  nº  15.061.841/0001-86,  com 

endereço na  Av.  Maria  Luiza  Americano,  930,  Cidade Lider,  São 

Paulo-SP, CEP nº 8275001;

27.  AVIOES  DO  FORRO  GRAVAÇÕES  E  EDIÇÕES  MUSICAIS- 

LTDA,  pessoa jurídica de direito privado,  CNPJ nº 7940525000156, 

com endereço na Rua Professor Odílio Filho, nº 50, piso superior, 

Jardim Sumaré, CEP:  60743750, Fortaleza- CE;

28.  LEVANOIZ  EDITORA  PRODUCOES  ARTISTICAS  E 

ENTRETENIMENTOS-  LTDA,  pessoa  jurídica  de  direito  privado, 

CNPJ nº 13.336.071/0001-01, com endereço na Av. Tancredo Neves, 

nº 1632, Ed. Salvador Trade Center,  Setor Norte,  sala 804,  Bairro 

Caminho das Árvores , Salvador- BA, CEP n° 41820-020 e na Rua 

Professor Oseas Santos, 51, Amaralina, Salvador-BA, CEP 41900-

370;

29.  SAIA  RODADA  PROMOCOES  ARTISTICAS-  LTDA, pessoa 

jurídica  de  direito  privado,  CNPJ  nº  05.323.996/0001-90, 

Responsável: Antonio Alves da Silva, com endereço na Rua Capitão 

Bento, s/n, Centro, Caraúbas-RN,CEP: 59780000;

30.  FORRO  PEGADO  PROMOCOES  EVENTOS  LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, CNPJ nº 13.405.638/0001-54 (MATRIZ), 

com  endereço  na  Rodovia  BR  230,  Km  12,  Edifício  Casa  Nova 

Center, nº 11034, Sala 705, Lot. Costa Verde, Cabadelo- PB;

31.  RAFA PRODUCOES  E  EDICOES  MUSICAIS  LTDA,  pessoa 
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jurídica de direito privado, CNPJ nº 02.121.132/0001-05 (MATRIZ), 

com endereço na  Av. Santa Luzia, nº 1000,  Edf.  Vila do Parque, 

SALA 02, Brotas, Salvador – BA, CEP 40295-050; 

32.  ALB  PRODUÇÕES  E  EVENTOS  LTDA,  pessoa  jurídica  de 

direito privado, CNPJ nº 10.393.724/0001-04, com endereço na RUA 

E,  18-A,  QUADRA H,  BAIRRO:  URBIS  1,  SERRINHA/BA,  CEP : 

48700-000;

33. KN MEDEIROS ME,  pessoa jurídica de direito privado,  CNPJ: 

70.034.327/0001-60, com endereço na Rua Alfredo Fernandes, 259, 

7º Andar, Sala 702, Centro, Mossoró- RN, CEP: 59.600-180;

34. THE FROIS LTDA ME,  pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 

n.º 13.462.814/0001-90, com endereço na Rua Cedro, 330, Cidade 

Verde, B. 21, Parnamirim/RN, CEP:59152-090; 

35. T & M EVENTOS E LOCACOES LTDA – ME, pessoa jurídica de 

direito  privado, CNPJ:  13.114.089/0001-69,  com endereço na Rua 

Maria Maia, 99, Centro, Fortim,-Ce,  CEP: 62.815-000;

36.  CRISTIANO  CLAYTON  SOUZA  LIMA,  portador  do  CPF  nº 

007.369.334-09, com endereço na Av. Custódio Dantas da Silva, 367, 

bloco  "Resistência",  apto.  102,  Condomínio  Terra  da  Liberdade, 

Santo Antônio, Mossoró-RN;

37.  LUAN PROMOÇÕES E  EVENTOS LTDA  (NOME FANTASIA: 

ÊXITO  PROMOÇÕES  E  EVENTOS),  pessoa  jurídica  de  direito 

privado, CNPJ: 5102456000186, com endereço na Rua Tabaiares, nº 

232, Ilha do Retiro,  Recife-PE, CEP: 5075023; 

38. CRISTIANO FERNANDES MAGALHÃES, brasileiro, empresário, 

inscrito no CPF nº  411.591.445-91, com endereço na Av. Tancredo 

Neves,  1632,  Edif.  Salvador  Trade Center,  Torre  Norte,  Sala  804, 

Caminho  das  Arvores,  Salvador-BA,  CEP  41820-020  e  na  Rua 

Mangalo,  Ed.  Baia  de  Santorini,  363,  Apto.  1002,  Patamares, 

Salvador-BA, CEP 41680-380;
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39.  MC3  PROMOÇÕES  E  PRODUÇÕES  ARTISTICAS  LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, CNPJ: 07.856.585/0001-95, com 

endereço na Alameda Rio Negro, nº 1030, 5º andar, sala 501/503, 

Alphaville, Barueri/SP, CEP nº 6454000;

pelos motivos fáticos e juridicos adiante expostos:

1. INTRODUÇÃO

Foram instaurados, no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça de Macau-

RN,  o  Inquérito  Civil  nº  002/2012,  o  Procedimento  Preparatório  nº  016/2012  e  o 

Procedimento  Preparatório  nº  015/2012, visando  a  fiscalizar,  respectivamente,  as 

contratações de atrações musicais realizadas pelo Município de Guamaré para a Festa de 

Carnaval  de 2012,  para  a  Festa  de  Emancipação Política  de 2012 e  a  contratação  da 

empresa Designer Brasil ltda para a realização da decoração da Festa de Emancipação. 

Concomitantemente,  considerando  a  existência  de  foro  por  prerrogativa  de  função  do 

responsável pelas contratações, foram instaurados pela Procuradoria Geral de Justiça os 

Procedimentos Investigatórios Criminais nºs  066/2012 (Festa de Emancipação Política) e 

079/2012 (Carnaval 2012). Com o fim do mandato eletivo dos gestores Municipais, os PICs 

foram remetidos a esta Promotoria onde foram reautuados e hoje fundamentam o presente 

requerimento.  

Assim  como  aconteceu  em  relação  a  outros  eventos,  os 

procedimentos  foram  instaurados  com o  escopo  de  apurar  a  prática  de  irregularidades 

perpetradas  nas  contratações  de  grande  vulto  pelo  Município  de  Guamaré  sempre  às 

vésperas  de  eventos  festivos,  balizadas,  em sua  grande  maioria,  em inexigibilidade  de 

licitação,  cujos  objetos  se  referem  a  apresentações  de  shows  musicais  e  serviço  de 

decoração.

Em  verdade,  há  mais  de  dois  anos,  o  Ministério  Público  vem 

acompanhando a realização de eventos  festivos pelo  Município  de Guamaré,  visando a 

analisar a forma de contratação de artistas musicais, estrutura de palco, som, iluminação 

etc., dada a vultuosa quantia empregada pela Edilidade para consecução dos eventos.

No Município de Guamaré, além do Carnaval, normalmente tem sido 
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promovidos  diversos  eventos,  tais  como  Festa  de  Reveillon,  Verão  Vivo,  Festa  de 

Padroeiros dos Distritos, Festa de Emancipação Política, dentre outros.

Recentemente, a Operação Pão e Circo, deflagrada pelo Ministério 

Público  da  Paraíba,  demonstrou  que  a  realização  de  grandes  eventos,  como  os  que 

acontecem em Guamaré, são, na verdade, instrumentos para o desvio de dinheiro público, 

sendo as contratações manipuladas por empresas que,  associadas ao gestor,  “levam” a 

grande fatia dos recursos empregados.

Na referida operação, constatou-se que Prefeitos e seus parentes, 

com o auxílio de servidores, associavam-se a empresários do “ramo artístico” para desviar 

recursos   públicos  superfaturando  o  custo  dos  shows  e  das  demais  contratações.  Os 

artistas, segundo se apurou, recebiam valor muito inferior ao que “em tese” estava sendo 

pado pela Edilidade, sendo a “gordura” dividida entre os envolvidos.

O esquema era simples. Várias empresas eram criadas em nome de 

pessoas diferentes,  mas todas elas eram administradas por um único empresário.  Essa 

circunstância tornava possível, quando se realizava licitação, por exemplo, para contratação 

de  estrutura  de  palco,  som  e  iluminação,  que  as  empresas  concorressem  entre  si, 

revezando-se como vencedoras. As contratações dos artistas, por outro lado, eram sempre 

realizadas através da intermediação de uma única empresa, previamente “definida e bem 

selecionada” pelo Prefeito. As empresas “manipuladoras” dos eventos atuaram em diversos 

Municípios  e  causaram  ao  erário  um  prejuízo  de  aproximadamente  R$  65.000.000,00 

(sessenta  e  cinco  milhões  de  reais).  Curiosamente,  as  cidades  que  mais  despenderam 

recursos com as organizações de eventos se destacam entre aquelas com menor índice de 

desenvolvimento entre as cidades da Paraíba e do país.

O referido esquema, descortinado em vários Municípios do Estado 

da Paraíba, possivelmente utilizado em várias cidades do Estado do Rio Grande do Norte, e, 

certamente, existente em Guamaré.

Com  efeito,  consoante  se  demonstrará  nos  tópicos  seguintes,  há 

provas contundentes de que as contratações, na cidade de Guamaré, assim como ocorriam 

no estado vizinho, são superfaturadas e realizadas em desacordo com a Lei de Licitações.

Diversos  jornais  publicaram  matérias  relacionadas  aos  vultosos 

recursos empregados por Prefeituras Municipais na realização de eventos festivos.
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Em matéria publicada no portal UOL, destacou-se a exorbitância dos 

valores  gastos  no carnaval  2012  e  na Festa  dos  50 Anos  de Emancipação  Política  de 

Guamaré:

“O valor gasto com as duas festas em Guamaré supera o principal 
repasse feito pelo governo federal ao município este ano. Segundo o 
Tesouro Nacional, Guamaré recebeu R$ 3,58 milhões até o mês de 
julho pelo FPM (Fundo de Participação dos Municípios).

Segundo planilha de valores pagos em cachê, informada pelo MP, a 
cidade de Guamaré gastou, somente em 2012, R$ 4,1 milhões com o 
pagamento de artistas para as festas de Carnaval e de emancipação 
política do município (realizada entre 2 e 6 de maio). 

A prestação de contas  apresentada pela  prefeitura  aponta  para  o 
pagamento de cachês em preço acima dos cobrados pelos artistas. A 
dupla Zezé di Camargo e Luciano foi uma das atrações da festa de 
emancipação e teria recebido R$ 450 mil para se apresentar no dia 
cinco de maio. Porém, o cachê da dupla, hoje, estaria em torno de 
R$ 150 mil, segundo ranking divulgado pela "Folha de S. Paulo" 

Outros valores de shows também chamam a atenção pelos preços 
cobrados. O cantor Fábio Jr. teria recebido o cachê de R$ 290 mil. As 
bandas  Parangolé  (R$  215  mil),  Cheiro  de  Amor  (R$  215  mil)  e 
Garota Safada (R$ 157 mil) também aparecem na lista com quantias 
acima das cobradas pelos grupos no mercado.

A festa de Carnaval da cidade também teve gastos milionários em 
2012, com a contratação de bandas famosas. A atração mais cara da 
festa foi o baiano Ricardo Chaves, que teria recebido R$ 270 mil de 
cachê.  Também  adeptas  do  axé,  Tatau  e  Banda  (R$  265  mil)  e 
Chicabana (R$ 262 mil) foram inclusas na lista das mais bem pagas.

A prefeitura também foi generosa com bandas menos conhecidas do 
grande  público.  Grupos  como  o  Leva  Noiz,  Grafith,  Phaphirô, 
Fantasmão, Forró Pegado, Saia Rodada e Duas Medidas também 
aparecem na prestação de contas com cachês bem superiores a R$ 
100 mil.

O  UOL consultou  um  produtor  cultural  e  mostrou  a  planilha 
apresentada pelas prefeituras. Para ele, os cachês não custam nem 
próximo dos valores citados em praticamente todos os casos.

“Esses preços estão completamente fora da realidade dos shows, 
ainda mais por se tratar de cidades do interior do Nordeste. Com R$ 
2 milhões você promove uma festa de dez dias, com dez atrações 
nacionais de peso e ainda sobra dinheiro. Poucos shows custam R$ 
100 mil”,  disse.  (consulta realizada em 19.02.2013.  disponível em: 
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/08/03/mp-
investiga-caches-milionarios-pagos-por-prefeituras-a-artistas-no-rio-
grande-do-norte.htm)
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O  jornal  Tribuna  do  Norte,  por  outro  lado,  relacionou  os  valores 

gastos nos eventos e os valores percebidos a título de royalties e FPM, informando que:

“No primeiro semestre deste ano, algumas prefeituras do interior do 
Rio Grande do Norte gastaram entre 41,4% e 71,5% da receita do 
Fundo  de  Participação  dos  Municípios  (FPM)  na  contratação  de 
bandas  para  shows  carnavalescos  e  festas  de  aniversário  das 
cidades. De acordo com relação de shows e valores, em poder do 
Ministério Público e qual a TRIBUNA DO NORTE teve acesso, os 
carnavais deste ano, nos municípios de Guamaré e Macau, custaram 
aos cofres públicos mais de R$ 2,5 milhões. 

Guamaré  investiu  R$  2,568  milhões  no  carnaval  2012,  o  que 
representa 71,5% da receita do FPM, até o mês de julho (R$ 3,588 
milhões).  Ou  ainda,  95,4%  dos  royalties  recebidos  no  mês  de 
fevereiro de 2012 (R$ 2,691 milhões). Foram contratadas 17 bandas. 
Em Macau, não foi diferente. O carnaval 2012, com a contratação de 
27  bandas,  custou  R$  2,604  milhões,  o  equivalente  a  41,4%  da 
receita  de FPM (até  julho).  Num comparativo  com os royalties,  o 
município investiu 92,2% do repasse feito pela Petrobras no mês de 
fevereiro.

E  todo  esse  gasto  tem  uma  explicação:  algumas  das  bandas 
contratadas  por  prefeituras  do  interior  do  Estado  para  animar 
carnavais, festas juninas e eventos que marcam os aniversários das 
cidades cobraram, este ano, até 48 vezes o valor do cachê praticado 
no mercado para a iniciativa privada. Foi o caso do artista local que 
se apresentou na festa de emancipação de Guamaré, realizada em 
maio,  e  que  cobrou  R$  38  mil,  por  apresentação  única,  quando 
geralmente seu cachê não passa de R$ 800,00.
(…)
Para a mesma festa, a prefeitura também contratou uma banda local 
por R$ 55 mil e uma banda de Recife (PE), por R$ 53 mil. O cachê 
"normal"  das duas fica em torno de R$ 10 mil.  Para encontrar  os 
valores de mercado, a TN fez consulta a dois produtores locais, que 
pediram  para  ter  seus  nomes  preservados.”  (consulta  em 
19.02.2013.  disponível  em: 
http://tribunadonorte.com.br/noticia/shows-comprometem-ate-70-do-
fpm/227543#)

As matérias acima destacadas revelaram fatos e circunstâncias que 

as provas adiante elencadas cuidarão de elucidar.

2. NARRATIVA FÁTICA 

Como informado, o cerne da presente investigação gira em torno das 

ilicitudes constatadas nas contratações de bandas e serviço de decoração para dois dos 

eventos realizados pelo Município de Guamaré, no ano de 2012, quais sejam, Carnaval de 
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2012 e  Festa  de  Emancipação  2012.  O descortinamento  das  ilegalidades  perpetradas 

durante estes dois eventos, porém, somente veio à tona a partir da investigação de eventos 

anteriores – Carnaval 2010 e Carnaval 2011.

Em verdade, o  modus operandi  da organização criminosa utilizado 

nestes dois eventos  - Carnaval 2012 e Festa de Emancipação 2012 - já era prática comum 

na  Administração  Municipal  de  Guamaré e  foi  denunciado  pela  Sra.  AMÉLIA EUGÊNIA 

CARIDADE DE LIRA, ex-Secretária de Turismo da referida edilidade, afastada da pasta por 

não compactuar com o esquema montado no Município. Em depoimento prestado perante o 

Ministério Público, a ex-Secretária de Turismo informou:

“(...)  que cabia  à  Secretaria  de Turismo solicitar  a  realização das 
festas,  cabendo  à  Chefe  de  Gabinete  e  cunhada  do  Prefeito 
(Katiuscia  Montenegro)  e  à  filha  do  prefeito  (Kaliny  Teixeira)  a 
organização dos eventos; Que Kaliny não ocupa nenhum cargo na 
prefeitura  mas  que  está  sempre  à  frente  das  contratações;  que, 
portanto,  não tinha qualquer  ingerência  na escolha das empresas 
contratadas;  que  por  ocasião  da  organização  dos  festejos 
carnavalescos  do  ano  2010  a  depoente  se  desentendeu  com 
Katiuscia  e  Kaliny porque ambas concentravam a organização do 
evento,  não  delegando  qualquer  função  para  a  depoente;  (…),  a 
depoente reconhece que assinou o documento mas que o mesmo 
fora  preparado  no  gabinete  do  prefeito,  especificamente  por 
Katiuscia;  que  todas  as  cotações  de  preços  realizadas  enquanto 
esteve a secretaria eram realizadas por Katiuscia e Kaline; que tudo 
chegava  pronto  apenas  para  a  depoente  assinar,  inclusive  os 
memorandos  solicitando  a  abertura  dos  processos...”(PIC  nº 
078/2010).

A partir destas declarações e de outros indícios de superfaturamento 

de preços e burla à Lei de Licitações em relação a eventos anteriores, o Ministério Público 

requereu,  vislumbrando  a  possibilidade  de  repetição  do  modus  operandi durante  a 

organização do Carnaval/2012, a medida cautelar de interceptação telefônica de Auricélio 

dos Santos Teixeira, à época Prefeito de Guamaré-RN;  KELLEY MARGARETH M. DA F. 

TEIXEIRA, esposa de Auricélio e à época Secretária de Turismo; KATIÚSCIA MIRANDA DA 

FONSECA TEIXEIRA, irmã de Kelley e Chefe de Gabinete e dos empresários FRANCISCO 

DE ASSIS RODRIGUES, RAUL RENIER SILVA RODRIGUES e  BRUNO RANYERE SILVA 

RODRIGUES. 

A interceptação telefônica foi efetivada e possibilitou que se desse 

início ao descortinamento de um extenso esquema de fraude em licitações com o fim de 
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desviar recursos públicos em prol de terceiros, contando com a participação de  vários 

agentes públicos estrategicamente articulados para a “organização” do Carnaval 2012.

Neste  momento,  convém  esclarecer  que,  no  início  de  2012, 

AURICÉLIO DOS SANTOS TEIXEIRA,  eleito  para  o  mandato  2009/2012,  afastou-se  do 

cargo  por  licença  médica,  assumindo  a  gestão  municipal  o  investigado  EMILSON  DE 

BORBA CUNHA, Presidente da Câmara Municipal, em virtude da renúncia do vice-Prefeito 

no final do ano de 2011. O afastamento do gestor, porém, não provocou qualquer alteração 

na  organização  dos  eventos,  já  que  as  práticas  administrativas  mantiveram-se  sob  o 

comando de toda a família de AURICÉLIO DOS SANTOS TEIXEIRA, cabendo a EMILSON 

BORBA DA CUNHA dar continuidade ao esquema durante as contratações para o Carnaval 

2012, nos mesmos moldes dos eventos anteriores, ou seja, com burla à Lei de Licitações e 

superfaturamento de preços.

Alguns  meses  depois  do  afastamento  por  licença  médica,  como 

prenunciado extraoficialmente, em 04/04/2012, Auricélio dos Santos Teixeira  renunciou ao 

seu mandato, em um arranjo político, para viabilizar a candidatura de seu cunhado e atual 

prefeito, HÉLIO WILLAMY DE MIRANDA DA FONSECA, à Prefeitura de Guamaré.

EMILSON BORBA CUNHA, portanto, que já estava no exercício do 

cargo  de  Prefeito  durante  o  afastamento  de  AURICÉLIO  DOS SANTOS TEIXEIRA,  na 

condição de Presidente da Câmara, assumiu o Executivo Municipal em definitivo. 

Com  a  assunção  do  investigado  EMILSON  DE  BORBA CUNHA 

definitivamente  ao  cargo  de  Prefeito  de  Guamaré-RN,  foi  formalizada  a  nomeação  de 

KALINY KAREN DA FONSECA TEIXEIRA (filha de Auricélio e Kelley) para a Secretaria de 

Turismo,  tendo  sido  apenas  regularizada  uma  situação  que  já  existia  informalmente, 

afastando-se  da  pasta  a  sua  genitora  KELLEY MARGARETH M. DA F. TEIXEIRA. 

KATIUSCIA MIRANDA DA FONSECA TEIXEIRA permaneceu  na  condição  de  Chefe  de 

Gabinete, assim como todos os familiares do grupo político, tanto no alto quanto no baixo 

escalão. 

As investigações demonstraram que, durante a gestão de EMILSON 

DE BORBA CUNHA, as práticas administrativas permaneceram inalteradas e o esquema de 

contratações  irregulares  continuou  e  se  aprimorou,  sob  a  supervisão  de  KATIUSCIA 

MIRANDA DA FONSECA TEIXEIRA e de KALINY KAREN DA FONSECA TEIXEIRA, durante 

a organização do Carnaval 2012 e da Festa de Emancipação 2012.
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Ora,  se EMILSON DE BORBA CUNHA não compactuasse com o 

esquema  de  fraudes,  superfaturamento  e  desvio  de  dinheiro  público  não  manteria  o 

Secretariado de seu antecessor. Através da investigação dos dois principais eventos por ele 

realizados -  Carnaval 2012 e Festa de Emancipação 2012 -  restou possível constatar um 

forte esquema de desvio de verbas públicas no citado Município, que ocorria,  em regra, 

mediante  a  falsa  justificativa  de  Inexigibilidade  de  Licitação,  onde  as  contratações  das 

bandas eram feitas  por  valores  exorbitantes e em afronta  à Lei  de Licitações,  sendo o 

esquema  construído  com  a  participação  de  vários  agentes  públicos  do  alto  escalão  e 

diversos empresários locais e nacionais.

O Município de Guamaré, apenas nestes dois eventos, quais sejam, 

carnaval e festa de comemoração dos 50 anos da emancipação política, realizados no ano 

de 2012, despendeu expressivos R$ 6.138.548,00 (seis milhões, cento e trinta e oito mil, 

quinhentos e quarenta e oito reais) com contratações de bandas para realização de shows 

musicais, decoração, iluminação e organização, conforme se demonstra abaixo:

PROFISSIONAL/EMPRESA CONTRATADO(A) EVENTO VALOR (R$)

Forró de Luxo Carnaval/12 R$ 42.000,00 

Chicabana Carnaval/12 R$ 262.000,00 

Aviões do Forró Carnaval/12 R$ 300.000,00 

Banda The Frois Carnaval/12 R$ 30.000,00 

Banda Inala Carnaval/12 R$ 78.000,00 

Banda Grafith Carnaval/12 R$ 110.000,00 

Forro Pegado Carnaval/12 R$ 160.000,00 

Banda Voa Voa Carnaval/12 R$ 92.000,00 

Banda Paredão do Brasil Carnaval/12 R$ 25.500,00 

Banda Fantasmão Carnaval/12 R$ 129.000,00 

Banda Bakulejo (dois shows) Carnaval/12 R$ 72.000,00 

Nossa Pegada Carnaval/12 R$ 25.000,00 

Capilé e Banda Carnaval/12 R$ 30.000,00 

Banda Leva Noiz Carnaval/12 R$ 230.000,00 

Banda Duas Medidas Carnaval/12 R$ 109.000,00 

Banda Voa Dois Carnaval/12 R$ 190.000,00 

Pura tentação Carnaval/12 R$ 33.000,00 

Ricardo Chaves Carnaval/12 R$ 270.000,00 

Banda Tatau Carnaval/12 R$ 265.000,00 
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Saia Rodada Carnaval/12 R$ 144.000,00 

Banda Phapirô Carnaval/12 R$ 160.000,00 

Forró Me Acha Carnaval/12 R$ 15.500,00 

Clodualdo Bahia - Decoração Carnaval/12 R$  453.300,00
JMT serviços e locação de mão de obra LTDA-ME – 
Contratação de pessoa jurídica especializada para realizar 
os serviços de apoio

Carnaval/12 R$ 260.040,00 

Raul Renier Silva Rodrigues – Contratação de pessoa 
jurídica especializada em organização de eventos (baile da 
melhor idade e desfile carnavalesco)

Carnaval/12 R$ 117.000,00 

Sergio Wanderley Martins Castro ME – Contratação de 
empresa especializada em organização de eventos

Carnaval/12 R$ 388.900,00 

T & M Eventos e Locações LTDA-ME – Locação de dois 
trios elétricos com motorista, iluminadores, operadores de 
som e mesários

Carnaval/12 R$ 365.500,00 

Total – Carnaval/2012: R$ 4.356.740,00

PROFISSIONAL/EMPRESA CONTRATADO(A) EVENTO VALOR (R$)
Forro da Pegada 50 anos R$ 55.000,00 

Cheiro de Amor 50 anos R$ 215.000,00 

Zezé di Camargo e Luciano 50 anos R$ 450.000,00 

Fábio Júnior e Banda 50 anos R$ 290.000,00 

Amigos Sertanejos 50 anos R$ 53.000,00 

Garota Safada 50 anos R$ 157.000,00 

Feras de Parelhas 50 anos R$ 35.000,00 

Parangolé 50 anos R$ 228.000,00 

Jumento Desembestado 50 anos R$ 49.000,00 

Cavaleiros do Forro 50 anos R$ 90.000,00 

Reginaldo Rossi e Banda 50 anos R$ 60.000,00 

Valber Fernandes e Banda 50 anos R$ 38.000,00 

Designer Brasil – Contratação de profissional do setor 
artístico para os serviços de decoração da comemoração 
dos 50 anos da emancipação política

50 anos R$ 398.000,00 

L. J. L. Iluminação LDA – Contratação de pessoa jurídica 
especializada para prestação de serviços de iluminação 
para eventos de rua

Exercício 
2012

R$ 117.108,00 

Total – Festa de Emancipação: R$ 2.235.108,00

TOTAL – Carnaval + Festa de Emancipação: R$ 6.591.848,00 

Sob o pretexto de que tais eventos atrairiam visitantes para a cidade, 

foram  gastas  vultuosas  cifras  a  título  de  investimento,  sendo  as  contratações,  em  sua 
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grande maioria, realizadas pela Secretaria de Turismo da edilidade. Ocorre que no curso 

das investigações ficou mais e mais claro que tais investimentos na realidade se tornaram 

meros pretextos para a dilapidação do patrimônio público mediante a burla aos princípios 

administrativos  mais  basilares  e  a  utilização  ilegal  do  instrumento  da  inexigibilidade  de 

licitação.

Com efeito,  durante as investigações,  evidenciou-se a atuação de 

uma organização criminosa que ocupa diversos cargos dentro da administração municipal, 

tendo livre acesso a todos os escalões da administração. 

2.1. IDENTIFICAÇÃO DOS PARTÍCIPES E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS 

É cediço que qualquer procedimento de contratação realizado pela 

Administração Pública exige a participação de diversos órgãos e a tramitação em várias 

instâncias, mas, na organização de um evento festivo de grande porte, como os realizados 

por Guamaré, o grau de complexidade é ainda maior, porque envolve, ao mesmo tempo, a 

celebração de diversos contratos  com agentes  domiciliados nos mais variados Estados, 

exigindo, assim, a participação de grande número de pessoas.

Das  provas  até  então  colhidas,  infere-se  que  a  maioria  das 

contratações do Carnaval 2012 foi “organizada” no âmbito da Secretaria de Turismo, então 

comandada por KELLEY MARGARETH MIRANDA DA FONSECA TEIXEIRA, esposa do ex-

prefeito Auricélio dos Santos, com protagonismo de KATIUSCIA MIRANDA DA FONSECA 

TEIXEIRA,  Chefe  de  Gabinete  e  cunhada do  ex-prefeito,  e  de  KALINY  KAREN  DA 

FONSECA TEIXEIRA, atual Secretária de Turismo e  filha de Auricélio e Kelley Margareth, 

mesmo sem que ela exercesse, naquela época, qualquer cargo no Município.

Na organização e execução da fraude, previamente ajustada com o 

então Prefeito interino EMILSON BORBA, KELLEY, KATIUSCIA e KALINY contaram com a 

participação  dos  parentes  e  também  servidores  RUDRIGO  COSTA  DOS  SANTOS 

MIRANDA, assessor técnico na secretaria de turismo e primo de Auricélio e FÁBIO ALVES 

DE MIRANDA, vulgo “Fabinho”, assessor de planejamento e primo de Kelley. Além destes, 

tiveram participação ativa na preparação do esquema ROSANGELA DE MORAES FREIRE, 

assessora técnica da Secretaria de Turismo; TÉRCIA RAQUEL OLEGARIO DE CARVALHO, 

Secretária de Administração e Finanças e GEUSA MORAIS LIMA SALES, tesoureira, todos 

em  suas  posições desde  a  gestão  de  Auricélio,  salvo  FABIO  ALVES  MIRANDA,  atual 

Secretário de Articulação Institucional, e KELLEY MARGARETH.
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Para a realização da Festa de Emancipação 2012, a organização do 

núcleo político permaneceu praticamente inalterada, tendo Kelley Margareth sido substituída 

na chefia da Secretaria de Turismo por sua filha Kaliny Karen. Assim, a organização do 

esquema contou com a participação do então Prefeito interino EMILSON BORBA, e dos 

agentes  KATIUSCIA,  KALINY,  RUDRIGO  COSTA,  FÁBIO  ALVES,  ROSANGELA  DE 

MORAES, TÉRCIA RAQUEL e GEUSA MORAIS. Neste evento, a organização criminosa 

contou, ainda, com a colaboração do guarda municipal FRANCINILSON NUNES CABRAL. 

É  bem  verdade  que  para  a  execução  de  todas  as  ilegalidades 

perpetradas pelos agentes acima declinados houve a participação de diversos outros atores 

– empresários, artistas, músicos etc – e empresas, mas considerando que somente o núcleo 

político  praticamente  não  sofreu  alteração  durante  os  dois  eventos  (Carnaval  e 

Emancipação),  a  análise  das  condutas  delituosas,  neste  momento,  será  voltada 

prioritariamente  para  os  agentes  públicos,  sendo  a  participação  dos  outros  envolvidos 

analisada nos tópicos destinados às irregularidades constatadas em cada evento.

É cediço que a regra,  para as contratações efetuadas pelo Poder 

Público, é a realização de licitação. A Lei nº 8.666/93, porém, prevê alguns casos em que a 

licitação será dispensada ou inexigível.  No caso de contratação de profissional  do setor 

artístico, diz a referida lei:

“Art.  25. É  INEXIGÍVEL a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial:
(...)
III  -  para  contratação  de  profissional  de  qualquer  setor  artístico, 
diretamente ou  através  de  empresário  exclusivo,  desde  que 
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.”

Arrimado  neste  permissivo  legal,  o  Município  de  Guamaré  vem 

realizando há muitos anos contratações diretas por inexigibilidade de licitação de atrações 

musicais.  Durante  as  primeiras  investigações  levadas  a  efeito  pelo  Ministério  Público 

(Carnaval  2010  e  Carnaval  2011),  constatou-se  que  as  contratações  diretas  por 

inexigibilidade  de  licitação  estavam sendo  realizadas  sem  a  observância  dos  requisitos 

legais, já que os contratos eram firmados com meros intermediários e não diretamente ou 

através  de empresários  exclusivos.  Esta  conclusão  foi  facilmente  alcançada  a  partir  da 

análise  dos  processos  de  contratação,  instruídos  com  meras  cartas  de  exclusividade, 
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contendo a data, a hora e local do show, ou seja, cartas de exclusividade para um evento 

específico, insuficientes para ensejar a contratação direta.

Levando em consideração a adoção reiterada desta prática ilegal, a 

1ª Promotoria de Macau realizou Audiência Pública para tratar do Carnaval 2012 e, ao final 

dela, expediu a Recomendação nº 003/2012 ao Município de Guamaré, recomendando que 

as contratações fossem realizadas com a observância da Lei nº 8.666/93.

Pois  bem,  visando  a  dar  ares  de  legalidade  às  contratações 

realizadas  para  o  Carnaval  2012  (17.02.12  a  22.02.12),  o  Município  de  Guamaré-RN, 

através  do  então  Prefeito  EMILSON  DE  BORBA CUNHA, conhecido  como  “Lula”, 

celebrou, em sua grande maioria, formalmente, contratações por inexigibilidade de licitação 

diretamente  com o  artista  musical  ou  através  de  empresário  exclusivo.  A interceptação 

telefônica dos envolvidos e a análise dos procedimentos apresentados, contudo, revelaram 

que a contratação direta não passou de um engodo, pois:

a) alguns contratos foram “assinados” diretamente pelos artistas ou 

por seus empresários exclusivos, mas houve a participação de “intermediadores ocultos”, 

colaboradores do esquema de desvio de recursos públicos;

b)  os  procedimentos  de  contratação  foram  “construídos”  pelos 

agentes públicos, responsáveis pela extração de certidões e outros documentos;

c) os valores pagos pelo Município de Guamaré foram substancial e 

injustificadamente superiores aos de contratos celebrados com outros Municípios,  sendo 

nítido o superfaturamento de valores;

Os diálogos interceptados revelaram que o esquema de montagem 

dos procedimentos era comandado por  KATIUSCIA MIRANDA DA FONSECA TEIXEIRA, 

Chefe de Gabinete, embora ela não apareça formalmente em nenhum dos procedimentos 

de  contratação,  e  por  KALINY  KAREN  DA FONSECA TEIXEIRA,  que  na  época  das 

Festividades Carnavalescas de 2012 sequer exercia qualquer cargo público.  Segundo se 

apurou,  os primeiros contatos com as atrações e empresas eram feitos por Katiuscia e 

Kaliny.  Em  seguida,  as  atrações  encaminhavam  os  documentos  por  e-mail  para  que 

Katiuscia e Kaliny fossem adiantando o processo. Os originais eram enviados depois por 

Sedex. Katiuscia, com o auxílio da assessoria jurídica, também era responsável pela análise 

dos documentos encaminhados pelas atrações. Nesse sentido, observem-se os seguintes 
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diálogos, cujas transcrições integrais se encontram em relatório anexo: 

6907348 02/02/2012 13:28:42 Katiúscia x Kaliny

KALINY: Oi, (cortado).
KATIÚSCIA: (Não compreendido). Minha filha, se lembra daqueles meninos que foram lá em casa?
KALINY: Lembro
KATIÚSCIA: Eu tô falando tanto, minha filha, mas eles não chegaram ainda. E não me daram...
KALINY: Eu vou perguntar agora.
KATIÚSCIA: Ai disseram só para amanhã mas eu não tenho condição de esperar assim. 
KALINY: Se tiver (interrompe).
KATIÚSCIA: Se eles não tiverem condição de mandar as caixas todas, diga a ele que traga duas caixas. Que 
pode deixar uma, a outra ele traz amanhã.
KALINY: Entendi.
KATIÚSCIA: Mas hoje ele tem que trazer as duas, viu?
KALINY: É, porque qualquer coisa, tá certo.
KATIÚSCIA: Ai eu adianto aqui. 
KALINY: É tanta coisa.
KATIÚSCIA: Eu adianto.
KALINY: É, verdade.
KATIÚSCIA: Agora eu sem nada, como é que eu vou? Entendeu?
KALINY: É, trabalha não.
KATIÚSCIA: Exato.
KALINY: Qualquer coisa eu vou, eu vou, ligar agora. Sim, tem outra coisa também. Eu posso mandar, eu posso 
mandar... Aqueles negócio para vocês escaneado, entendeu? Para você pelo menos começar a analisar aquele 
contrato.
KATIÚSCIA: Mulher, pois então cuide ai. Por que...
KALINY: Né melhor?
KATIÚSCIA: Eu acho. O mais rápido possível, tem muita coisa.
KALINY: É, porque ai a senhora vai olhando, quando chegar lá a gente conversa com vovô e vê direitinho o 
original.
KATIÚSCIA: Tá certo, tá bom, tá jóia
KALINY: Tchau.
KATIÚSCIA: Tchau.
(...)

6907440 02/02/2012 14:07:33 Graziele x Katiúscia

GRAZIELLE: Oi, Katiuscia, é Grazielle, só pra testar o telefone, viu?
KATIÚSCIA: Ah, tá bom.
GRAZIELLE: E outra coisa, outra coisa. Eu queria só confirmar o e-mail, que eu tô enviando aqui. Voltou. Teu e-
mail é?
KATIÚSCIA: Duas letras K, kk_montenegro@hotmail.com.
GRAZIELLE: Pronto, vou enviar o documento, dá uma olhadinha para mim, por favor?
KATIÚSCIA: Tá bom, tá jóia.
GRAZIELLE: Pronto, tô enviando agora, obrigado.

6907694 02/02/2012 16:35:40 Renan x Katiúscia

KATIÚSCIA: Alô?
RENAN: Boa tarde, Katiuscia?
KATIÚSCIA: Boa tarde.
RENAN: Katiuscia, é Renan aqui da banda garota safada, tudo bom? Da Luan Promocoes.
KATIÚSCIA: Oi, Renan, tudo bem querido, como vai?
RENAN: Tudo bem, graças a Deus, eu só queria confirmar contigo sobre essa passagem nossa do carnaval 
porque eu preciso organizar a logística pra chegar no horário que a gente combinou ai direitinho.
KATIÚSCIA: Certo.
RENAN: E... Surgiu uma, uma... um boato ai que garota estaria fazendo quatro shows no dia e eu queria falar 
para você que isso não procede, entendeu?
KATIÚSCIA: Renan, é porque eu tô, eu estou com um problema muito grande por causa de garota safada em 
função do ano passado. Garota subiu lá para as sete horas da manhã. Infelizmente eu fui, eu fui, assim. Fui  
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vítima de uma situação muito desagradável  em uma audiência pública que houve em Guamaré na semana 
passada. A gente até tem que gravar. 
RENAN: Tô entendendo.
KATIÚSCIA: Onde a promotora falou que já tem conhecimento que a banda tá fazendo a mesma coisa, que tá 
renovando  os  contratos...  ou,  que  tá  fazendo,  tá  fazendo  vários  contratos  agora.  E  no  ano  passado  teve 
conhecimento que a banda tocou às sete horas da manhã e que...
(...)
KATIÚSCIA: … hoje a gente cogitou a possibilidade, hoje que eu falo assim, é, antes, né? Só que agora a gente 
tá recebendo muitas críticas em função disso. E também por causa dessa pressão do MP... 
RENAN: Eu tô entendendo.
KATIÚSCIA: … e essa pressão do MP sobre a gente, então é dia (não compreendido).
(...)
KATIÚSCIA: E ai eu, eu, vou me eximir, mas assim, no meu caso, como eu participei, fui... fui representando o 
executivo e tudo, e foi muito desagradável, eu acho que se você tiver outra banda... se você tiver outro artista,  
alguém que possa vir aqui, prestar o serviço e fazer um bom show, eu agradeceria muito. Mas garota, eu acho 
que agora não é o momento, principalmente no carnaval porque...
RENAN: tô entendendo
(...)
KATIÚSCIA: … então converse ai e assim, de antemão eu acho... eu acho que fica inviável, sabe, rinildo?
(...) 

6908478 02/02/2012 20:45:34 Katiúscia x Kaliny

(...)
KATIÚSCIA: Alô.
KALINY: Oi, tia. Oi.
KATIÚSCIA: Amanhã vocês vão tá por aqui? Não, né?
KALINY: Não, só se tiver, só se eu tiver que ir.
KATIÚSCIA: Tá bom (boceja). É porque... Ai meu deus, se vocês viessem. Eu fiquei aqui pra ver se a gente faz  
uma força tarefa para essas coisas, sabe?
KALINY: Hm-hum, entendi.
KATIÚSCIA: Muita pendência. Muita coisa, muita pendência ainda. Peguei. Eu mesmo verifiquei ai. Eu, eu... 
KATIÚSCIA: (para terceiro) É não, pois é...
(…)
KATIÚSCIA: Eu vim praqui pra voltar hoje mulher, mas quando eu cheguei aqui que eu vi tanta coisa, meu deus,  
dependendo ainda. Fiquei louca.
KALINY: A senhora viu o que eu anotei, o que eu fui anotando naquela hora?
KATIÚSCIA: Eu vi, mas... eu vi.
KALINY: (não compreendido) assim para saber.
KATIÚSCIA: Mas o povo não manda, né? O povo não manda. Num passa, tá, tá pendente. Eu tô precisando, tô 
ocupada. Preciso descansar. Pra ligar diretamente e resolver isso.
KALINY: Mas não tem ai os contato?
KATIÚSCIA: Tem não.
KALINY: Tem ai.
KATIÚSCIA: Tem não. Tem nada disso. Tércia, ela mesma disse.
KALINY: Mas a menina que manda o e-mail, no corpo do e-mail tem o telefone dela.
KATIÚSCIA: De uma, né? Eu vou, eu vou. Eu vou...
MNI: (voz de fundo) … Viu? Tá certo? Mas não tem como fazer mais para amanhã não, tô conferindo, certo?  
Certo...
KATIÚSCIA: Eu vou... 
KALINY: e nos outros, deve tá chegando. Anteontem ela mandou os envelopes pelo Sedex.
KATIÚSCIA: Mas não chegou ainda.
KALINY: É, mas foi direcionado para aí, ela me deu até o número para rastrear. Tá lá na minha bolsa.
KATIÚSCIA: Então se ela tiver um número eu mando lá no Cartório para ver... Oh! (risos)
KALINY: Não! Olha na internet. Na internet olha, pela internet. No celular dá para ver. Onde tá.
KATIÚSCIA: Se já tá aqui. Ômi, pois olhe esse negócio ai.
KALINY: Onde tá o envelope. Porque da outra vez tinha chegado. Tava na mesa de Vanessa, ficou dois dias na 
mesa de Vanessa. Pois olhe o envelope.
KATIÚSCIA: Hm.
KALINY: A senhora vem amanhã, é?
KATIÚSCIA: Quem?
KALINY: A senhora vem amanhã?
KATIÚSCIA: Só vou amanhã, mas depois do expediente, né?
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KALINY: Entendi. Afilza deu o recado?
KATIÚSCIA: Ahn?
KALINY: Afilza deu o recado de Frederico?
KATIÚSCIA: Não, minha filha, ninguém me disse nada.
KALINY: Eu não disse a ela que fazendo lá, pegar com ele, ele disse que amanhã tava marcado a viagem para 
ele ir pra lá? Pra ai?
KATIÚSCIA: Mulher, pois diga a esse hômi que resolva, porque eu vou estar aqui.
KALINY: Ele disse que não mandou, ele não mandou.
KATIÚSCIA: Eu tenho uma equipe aqui sozinha, só para isso. Uma força tarefa pro carnaval.
KALINY: Ele disse que ia pessoalmente porque tinha que assinar umas coisas. ai ele disse que ele mesmo ia.
KATIÚSCIA: Então pronto. Diga a ele que venha, aquele boca de fossa.
KALINY: Ele disse que ia ai.
(...)
KALINY: Tem um pessoal amanhã para a reunião aqui?
KATIÚSCIA: Ahn? Tem, mas ouve uma navegação aqui, minha e de Tércia. Eu e Tércia a gente vai ficar aqui. Ai  
convocamos a Assessoria Jurídica, tão tudo puto!  (risos). Fica todo mundo, a força tarefa do carnaval, todo 
mundo vai ficar, a assessoria do gabinete, vai a administração, e alguns serventuários vieram aqui para (não 
compreendido, risos)
MNI: CTE.
KATIÚSCIA: CTE vai ficar também. Todo mundo vai ficar aqui.
KALINY: Agora eu vou dizer, viu? Eu não sei se Tércia sabia, mas desde semana. Faz uns dez dias que a 
menina que mandou os documentos fica perguntando o que tá faltando, o que tá faltando e tudo chega para 
mim...
KATIÚSCIA: A mulher, não sei não. Não manda mais essa porcaria para Geusa não, mande para Tércia. Porque 
chegando para ela, o que faltar ai se, se busca. 
KALINY: Deixa eu dizer uma coisa.
KATIÚSCIA: Agora fica lá. Sabe porque eu tenho esses documento de Tér... de Geuza agora?  Porque tu me 
avisasse que tava com ele, eu cheguei a Geusa: “Geusa, você está com o documento?” Não foi, Tércia? Não foi  
não. Porque eu, eu, eu não sei se ela trata também com os advogados e eu fico sem saber, Kalinny. Não sei.
KALINY: Eu mandei fazer a dez dias, dez, esse documento. A menina mandou para ela e perguntou já desde a  
semana passada... ela mandou...
KATIÚSCIA: O que tá faltando.
KALINY: … o que tá faltando para o (não compreendido)... mas sempre falta.
KATIÚSCIA: Não, mas já tá adiantando. Nós vamos adiantar.
KALINY: Eu mandava para Tércia e Tércia dizia... Tércia também da outra vez ficou (não compreendido) que ela 
não veio e tem a data do dia. Ai mainha disse não, mande para Geusa que Geusa imprime e tá entregando a 
Tércia.
KATIÚSCIA: Geusa imprimiu só que não entregou a Tércia, veio me entregar hoje aqui um envelope.
KALINY: Pois tá com ela. Tia, não faz menos que dez dias não que esse negócio chegou no e-mail dela.
KATIÚSCIA: Ela consultou, Tércia tá me dizendo que ela consultou os advogados, mas não deu diligência. É o 
que falta.
KALINY: Sim, e aí?
KATIÚSCIA: Ou então, se deu... Pode até, pode ser, Kalliny que ela tenha dado, mas não houve as devolutivas,  
como diz Tércia (risos). As pessoas não ouviram o que ela pediu, me ligaram, meio que combataram o e-mail e 
não responderam o telefone. É, ela tem dificuldade, entendeu? É diferente (boceja). Eu vou passar uma lista 
para a sua mãe, para ela providenciar ai com essas empresas o que falta amanhã, tá certo?
KALINY: hm-hum, tá certo. Tá bom.
KATIÚSCIA: Pois tá bom, um cheiro no Theo ai, viu?
KALINY: Manda por e-mail que já encaminha pros responsáveis.
(...)
KALINY: E outra coisa que eu quero perguntar, meu deus, a Tércia.
KATIÚSCIA: (com terceiro) Meu amigo se resistiu. Olhe, foi o contrário, eu acho que não... Foi muito negativo.  
Não...
KALINY: Ele ligou de novo?
KATIÚSCIA: Não, depois que falou, falou comigo ai depois deve ter ligado ai para a sua mãe, falou com a sua 
mãe mas não ligou mais para mim não.
KALINY: Ele ligou e disse que fazia questão de estar, que ele baixava, que ele queria se retratar porque ele não  
participou do ano passado, ele viajou, que realmente ele foi falho, porque era para acompanhar a banda. E esse 
ano ele tava perto, fazendo logística e ia fazer isso. E queria muito ficar na cidade, se fosse o caso ia baixar o  
preço, fazer o que for para estar, no sei o quê, não sei o quê. Que isso e aquilo. Eu disse, olha, não posso  
carregar essa responsabilidade sozinha, então assim, o pessoal não está querendo, né? Assim, as pessoas, 
houve isso, isso e isso. A promotora questionou e tal. Sei que vocês tem boa vontade, que vocês querem estar, 
mas que infelizmente, né? Assim, o cara tem que... conversar com o prefeito.
KATIÚSCIA: E ele não podia ir no trio. Se pudesse no trio ai já é nova facilidade, mas como não tem o clima, 
fazer o quê.
KALINY: Não tem nem essa possibilidade porque o homem já coisou.
KATIÚSCIA: Não, eu tô dizendo aqui, né?
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KALINY: Já tá na programação.
KATIÚSCIA: (pausa) Já está?
KALINY: (rindo) Já (não compreendido). começou?
KATIÚSCIA: Então me pegue toda a documentação viu?
KALINY: Ele tá, ele, o... Agora ele só começa a mandar é... segunda, porque ele está na Europa. E só chega 
terça-feira...
KATIÚSCIA: Hmmmm
KALINY: (não compreendido) vai começar a mandar a parte de certidão, não sei o que, mas a outra parte que 
ele assina, só terça-feira.
KATIÚSCIA: Eu quero sa... Eu queria pegar, o... você. Daquele documento que Afilza fez, passe para a empresa 
solicitando tudo ai ou então passe para cá os e-mails que eu passo daqui. Dizendo “olhe, vou passar a lista”.
KALINY: Eu passei para Luana. Luana consegue, Luana faz bem rapidinho, quando ela vai conseguindo ela vai 
mandando, quando dizem a ela o que tá errado ela tro... ela assim, de imediato já pede, ela já manda de volta.  
Toda vida que manda esses negócio eu copio para... mainha copia para ela e ela providencia.
KATIÚSCIA: Hm-humm (boceja).
KALINY: né? É bom fazer uma listinha que tá, o que tá desses outros que já cantou, tipo... Ricardo Chaves, tipo 
esse cara, o que tá faltando né? Porque a maioria das coisas já tão ai.
KATIÚSCIA: Hmm-hmm.
KALINY: Falta só a parte da certidão atualizada... e pronto.
KATIÚSCIA: Tá bom, tá jóia. Amanhã a gente conversa melhor.
KALINY: Menina, só o que se instala, só o que se diz é que. Júnior disse que, quando divulgar, que o povo vai  
ficar besta, que vai descer prai porque esse ano ele não... desde o ano passado que ele não toca mais no  
Fortal... tipo o carnatal?
KATIÚSCIA: Eu sei.
KALINY: Ele não quis tocar no Carnatal, ele não quis tocar no Fortal, não tocou em Caicó. Porque tem que ser 
em negócio de elétrico, de trio?..
KATIÚSCIA: Hmm...
KALINY: … e tá indo para Guamaré.
KATIÚSCIA: É... que legal.
KALINY: É o quê?
KATIÚSCIA: Que legal, né?
KALINY: É, porque faz, faz tempo que ele não toca no trio. Desde o ano passado, assim, não quis, não aceitou 
fazer nenhum morão desses, de trio elétrico.
(…)
KATIÚSCIA: Ele vai liberar. Agora, tem uma série de coisas que eu preciso que ver, das RTs, de bombeiros 
daqui. Para a gente não tá tendo problema.
KALINY: Parece que tá botando igual aos RT dos bombeiro, que os bombeiro não tá com sede, que não tem 
certidão?
KATIÚSCIA: Não sei não, eu tenho que ver isso aqui. Eu não ouvi nada disso.
KALINY: tem uma história dessas ai. É... Quando você chegar aqui a gente conversa.
KATIÚSCIA: Ok, tá jóia.
KALINY: Tá. Beijo.
KATIÚSCIA: Beijo. Tchau (boceja).

Em diálogo com o empresário intermediador “Júnior”, fica claro que 

Kaliny,  ao  lado  da  tia,  está  à  frente  das  negociações,  representando  o  Município.  Na 

conversa,  Kaliny  indaga  se  os  documentos  relacionados  à  contratação  de  uma atração 

seriam obtidos através de contato com “Luana”. Na ocasião, “Júnior” informa que “Cláudio 

Melo” estaria na Europa e que ele pessoalmente iria buscar: 

6907603 02/02/2012 15:46:51 Júnior x Kaliny

KALINY: (conversa com terceiro) É, infelizmente (risada). Alô?
JÚNIOR: Júnior, tudo bom?
KALINY: Tudo, alô?
JÚNIOR: É Júnior. É Júnior.
KALINY: Ei, me, me liga naquele outro número.
HNI: (Conversa de fundo, voz masculina) Mais alegre.
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JÚNIOR: Tá, perai. Tá com o número aqui?
HNI: (Outra voz masculina) Não, quero que responda só isso aí, que o resto é com nós aqui. É pra, é de quatro da 
tarde às seis. É isso?
KALINY: É, não.
HNI: É não o quê.
KALINY: Quatro, cinco, é até as sete. O  percurso faz é três horas.
HNI: Vish, Maria. Faz uma falta.
JÚNIOR: Faz mesmo.
JÚNIOR: A gente consegue pelo menos arrochar pelo menos para duas e meia, porque ai... Meio a meio. A gente...
KALINY: Arrocha, a gente arrocha, duas e meia. Quando ele tiver lá, a gente dá muito Whisky a ele para ele fazer as 
três.
JÚNIOR: Pronto. Vai, arrocha o whisky nele.
HNI: Não, porque o problema não é nem só isso. É a gente queria ver se conseguia até começar um pouquinho mais 
cedo porque dessa cidade pra outra dá  380km, entendeu? 
KALINY: Certo.
HNI: Então assim, ai foi 100% a força do cantor. Que ele não gosta de fazer pela loto, ele não gosta. Ele disse, Júnior,  
“vamo perguntar...”
KALINY: (cortando) Então eu tô aqui, na, na Comunicação. Pode colocar né?
JÚNIOR: Pode colocar, eu tô ligado pelos danos.
KALINY: Pronto
HNI: A gente só precisa administrar para começar um pouquinho mais cedo.
KALINY: Não, isso ai é o de menos, porque é o último dia, a gente começa mais cedo e a outra banda estica.
HNI: Que ai eu vou, eu vou ser bem sincero, tô sendo honesto com vocês, vou dizer que é duas horas e meia de  
percurso e no dia eu vou colar no cantor, entendeu?
KALINY: Certo.
HNI: Para domesticá-lo. Vou dizer que é duas e meia porque isso ai não faz.
KALINY: Certo, me diga uma outra coisa. Ai jesus, documento é com Luana ou é com a menina de lá?
HNI: Não, pa-passe pra Luana que isso é nossa maior dificuldade. Cláudio Melo está na Europa, mas passe  
tudo que precisa aqui, porque ai vou ter que ir lá pessoalmente segunda-feira buscar essa documentação que 
se não não vem não, tá todo mundo na Europa lá, viu? 
KALINY: Tá bom.
HNI: Mas pode, pode anunciar.
KALINY: Tá bom, Combinado.
(…)

A pessoa  referida  no  diálogo  como  “Cláudio  Melo”  se  trata  de 

Francisco Cláudio de Melo Lima, representante da Banda Aviões do Forró, contratada para o 

Carnaval 2012 de Guamaré pelo valor de R$ 300.000,00. 

No dia seguinte, “Luana” conversa com Katiuscia sobre a remessa de 

documentos, via e-mail,  de nove bandas:  1)Forro Pegado,  2)Saia Rodada, 3)  Grafith,  4) 

Duas Medidas, 5) Voa Voa, 6)Voa Dois, 7)Leva Noiz, 8) Phapiro e 9) Aviões do Forró: 

6909314 03/02/12 10:30:41 Luana x Katiúscia 

KATIÚSCIA: Alô?
Luana: Alô, boa tarde. Bom dia, com quem eu falo?
KATIÚSCIA: Com KATIÚSCIA.
Luana:  KATIÚSCIA,  é  LUANA,  é...  eu  tô  passando,  no  e-mail  “carnavalguamare”  que KALINY passou  teu 
contato. E eu tô passando aqui as documentações e... não tô tendo, obtendo o reforço dos e-mails. Ai não sei se 
recebe, se não recebe.
KATIÚSCIA: Meu amor, vamo fazer o seguinte. Você tá passando agora?
Luana: Oi?
KATIÚSCIA: Você tá me passando agora esse e-mail?
Luana: Não, faz dias que eu passei, tá tudo no e-mail.
KATIÚSCIA: Não, mas é porque você deve tá passando no e-mail da tesoureira, eu queria que você passasse 
no e-mail da... é...
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Luana:  Fica  difícil  eu  passar  todos  os  e-mails  porque  são  muitos.  Tá  tudo  no  e-mail  guamaré...  é, 
carnaval@gmail.com.
KATIÚSCIA: É... pronto, deixa eu botar aqui, perai, perai. Deixa eu anotar aqui. Carnaval-guamare...
Luana: Não, carnaval@gmail.com. Eu mandei tudo nesse e-mail.
KATIÚSCIA:  carnaval@gmail.com. Certo, então eu vou imprimir tudo isso agora, já-já eu vou ligar para esse 
número.
Luana: Ai eu já mande... Pronto. Eu já mandei também as originais de saia rodada, forró pegado e grafith no  
endereço da prefeitura, né?
KATIÚSCIA: Perai, originais, cê já mandou. Cê já mandou qual?
Luana: Forró Pegado, Grafith e Saia Rodada. E tô mandando agora Voa Voa, Voa Dois, é... (não compreendido)
KATIÚSCIA:  Forró Pegado...  Perai,  devagar...  (ri)  Deixa eu me interar disso hoje,  perai,  só um minutinho...  
Grafith você mandou já os originais...
Luana: Os originais para a prefeitura...
KATIÚSCIA: … Forró Pegado...
Luana: … Forró Pegado, Saia Rodada e Grafith.
KATIÚSCIA: Então, Grafith, Forró Pegado e Saia Rodada. Esses três cê já mandou os originais.
Luana: As originais, tô mandando o restante hoje. Ai eu fico aqui de... (não compreendido)
KATIÚSCIA: Qual é o (não compreendido) que cê tá mandando hoje?
Luana: Eu tô mandando Duas Medidas.
KATIÚSCIA: Duas Medidas...
Luana: Voa Voa, Voa Dois.
KATIÚSCIA: Voa Voa. Voa Dois ou Voa Voa?
Luana: E Levanoiz.
KATIÚSCIA: Voa Dois e Levanoiz. É... 
Luana: Ai o que eu vou ficar devendo...
KATIÚSCIA: … você disse Voa Voa e depois disse Voa Dois.
Luana: É, Voa Voa, Voa Dois...
KATIÚSCIA: Ah, então são duas.
Luana: É.
KATIÚSCIA: Voa Voa, Voa Dois, Levanoiz, Duas Medidas, Saia Rodada, Forró Pegado e Grafith.
Luana:  É, essas quatro agora eu tô mandando hoje,  eu vou ficar  te devendo o quê. Vou ficar te devendo 
Phaphirô...
KATIÚSCIA: Certo. 
Luana: ... que eu mando na segunda-feira. E Aviões de Forró que foi, é... Fechado ontem.
KATIÚSCIA: É, certo. Ok.
Luana: Tá certo? (não compreendido).
KATIÚSCIA: Eu vou fazer o seguinte. Hm... Eu vou fazer o seguinte.
Luana: Ai eu só preciso que veja os e-mails e confira se falta alguma coisa.
KATIÚSCIA: Certo.
Luana: Pra mim providenciar logo, entendeu?
KATIÚSCIA: Tudo bem, com certeza.
Luana:  Ai,  me  faz  (não  compreendido),  Katiúscia.  Eu  perdi  o  endereço  da  Prefeitura  (rindo)  me  passa 
novamente, por favor.
(…)
Luana:  Pronto,  ai  eu  te  passei  esse  e-mail  e  tu  vai  só  me respondendo  os  e-mails  que  eu  vou  te  (não 
compreendido) ...
KATIÚSCIA: Eu vou, eu vou...
Luana: … só para eu dar uma olhada ai.
KATIÚSCIA: tá, eu vou dar uma geral agora e vou lhe passar...
Luana: Tu vai por banda, é...  tu vai  por banda e ai você vai  me passando o que você precisa por banda, 
entendeu? Ai eu vou solicitando.
KATIÚSCIA: Certo, porque...
Luana: O que faltar.
KATIÚSCIA: ... faltaram em algumas que nós recebemos aqui, já estão faltando. Ai eu vou lhe confirmar agora, 
se você pudesse providenciar, para a gente, viu?
Luana: Pronto, fechado.
KATIÚSCIA: Ok, tá jóia então, tá. Um abraço. Tchau.
Luana: (não compreendido), muito obrigada, viu? Tchau.

Alguns  dias  depois,   “Luana”  conversa  com  “Graziela”  assessora 

jurídica do Município de Guamaré-RN sobre a complementação de documentos pendentes:

 

6947936 09/02/2012 09:54:29 Graziele x Luana (81 – 8827-0303)
LUANA: Alô?
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GRAZIELLE: LUANA?
LUANA: Oi.
GRAZIELLE:É GRAZIELE, TUDO BOM?
LUANA: GRAZI, tudo bom, tai... respondendo teu e-mail aqui, KATIUSCIA me passou agora. Deixa eu lhe falar, 
e as certidões de trabalho de Forró Pegado... (Não compreendido)
GRAZIELLE:Eu  tô  passando...  eu  tô  verificando  aqui,  não  tô.  Eu  vou  dar  uma  olhadinha  logo  (não 
compreendido).
LUANA: Lhe passei ontem junto com a carta-proposta que foi, realmente foi errado. Mas a carta-proposta já 
solicitei, daqui a pouco eu te passo.
GRAZIELLE:Pronto, então eu...
LUANA: (não compreendido) ... corretas.
GRAZIELLE: ... Então eu...
LUANA: E quanto a Grafith, eu passei a carta-proposta novamente porque mudou a data
GRAZIELLE: Isso.
LUANA: Grafith veio para o sábado, e pegado veio para segunda.
GRAZIELLE: Certo e eu e...
LUANA: Eu já tô passando a de... Já passei a de Grafith. É... retificada ai pra você agora.
GRAZIELLE: Certo. Então vamo fazer o seguinte, ligue praquele meu telefone, daqui a pouco? Tá certo? Só 
para eu conferir os documentos com você. Tá bom?
LUANA: Tá certo.
GRAZIELLE:Tá, obrigada.
LUANA: Tchau.

A função  gerencial  de  Katiuscia  na organização  da  programação, 

recebimento  dos  documentos  e  formalização  dos  contratos  fica  evidenciada  no  diálogo 

travado com o então Prefeito Emilson de Borba Cunha:

6907726 02/02/2012 16:48:47 Emilson de Borba x katiúscia

(...)
KATIÚSCIA: Outra coisa, FABINHO ligou pra você né? É...
EMILSON DE BORBA: Foi.
KATIÚSCIA: Com relação a... porque é o seguinte, LULA, eu-eu-eu, eu tava com algumas dificuldades que não 
estava chegando as coisas aqui. Algumas chegaram, algumas chegaram antes das quatro horas e aquilo já 
resolveu.
EMILSON DE BORBA: Certo.
KATIÚSCIA: Mas outras só chegaram agora e ainda vão chegar outras na...
EMILSON DE BORBA: Aguarde só um instante.
KATIÚSCIA: (não compreendido) a noite. Sim.
(Pausa rápida)
EMILSON DE BORBA: Sim, KATIUSCIA.
KATIÚSCIA: e outras só chegaram lá para as sete horas hoje... é, amanhã, talvez amanhã de manhã... e ai eu 
não vou ter ninguém aqui. Eu conversando com Tércia, eu expliquei, “Tércia, a gente, porque o nosso tempo é: 
se nós tivermos publicações amanhã, a liquidação vai ocorrer dia 15, não, é... dia 15, é, ou seja, o carnaval 
começa dia 16. Então o que a gente puder adiantar hoje a gente adianta. E diante... estourando amanhã, que é 
um dia, que ai acontece um dia antes e a gente homologa e adjudica para tudo um dia só.” Entendeu?
EMILSON DE BORBA: Hmm...
KATIÚSCIA: Se num tiver amanhã... ai depois dia quatro (não compreendido)... adianta publicar não que tem 
aquele negócio de ser dentro do carnaval do ano passado. Porque infelizmente no ano seg... no ano da... nós 
tivemos  umas  dificuldades  né?  De-de-de-de  de  chegada  e  a  gente  não  resolve,  não  consegue  fazer  as 
pesquisas aqui em Guamaré, a gente só consegue fazer fora e difícil, o povo não manda né? É difícil.
EMILSON DE BORBA: É?
KATIÚSCIA:  Mas  ai  chegaram  algumas  situações  aqui  que  a  gente  tem  que  adiantar  é  o  que...  (não 
compreendido)
EMILSON DE BORBA: Na realidade, na realidade. Nós adianta... nós havia adiantado desde aquele dia que, 
que a gente que... sentou com KALLINY que tava tudo batido e ai houve aquelas mudança.
KATIÚSCIA: Não, não é só isso não... não-não. Se fosse disso era bom. É da parte, é outra... é-é...
EMILSON DE BORBA: É da parte da estrutura. É, eu sei, eu sei.
KATIÚSCIA: É da parte de estrutura, é da parte da segurança. É da parte da, da... como é que se chama aquela 
outra, do, da organização é da parte da, de... de ADRIANO. Uma de adriano que eu até disse pra ele “olhe, 
deixe pra depois, vamo segurar ai...”
EMILSON DE BORBA: Sei...
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KATIÚSCIA: Apesar de já, ADRIANO já tá na preocupação, mas eu pedi que segurasse pra gente adiantar essa, 
tá entendendo?
EMILSON DE BORBA: É o de... É o de, hmm...
KATIÚSCIA: Mas vai dar certo.
EMILSON DE BORBA: Eu disse a FABINHO, a gente tem que pegar de uma vez, pegar pra terminar. Porque...
KATIÚSCIA: É...
EMILSON DE BORBA: Anda-anda-anda-para, anda-para. E daqui a pouco não tem mais prazo.
KATIÚSCIA: É, não, com certeza, mas é que não dependia da gente, entendeu? Dependia de outros órgãos de 
Natal, mas ai tá chegando e ai eu queria, eu disse FABIOLA, eu tô preocupada porque pode ser que LULA... não 
aceite, mas vamo falar com ele ai porque é... tem esse evento lá e tá difícil lá...
(…)
KATIÚSCIA: Foi-foi. Daqui eu resolvo com Tércia, ficando a equipe básica aqui a gente resolve, o resto dá 
tudinho.
(...)
EMILSON DE BORBA: Cê viu esse negócio do, esse negócio, tinha um menino que tava faltando uma-uma...  
uma certidão.
KATIÚSCIA: Não, eu vi  agora,  ele está enviando. O que que ocorre,  a gente foi adiantar,  conseguiu a sua 
assinatura e tudo. Ai a gente foi falar com o secretário para avaliar e de fato está faltando, nós paramos o 
processo agora. Só que agora a pouco já foi confirmado que está enviando pra vice (ri), então agora a gente vai 
dar prosseguimento de novo mas já tinha... depois que você assinou já foi parado de novo por causa dessa 
bendita.
EMILSON DE BORBA: Sei.
KATIÚSCIA: Mas eu me comuniquei agora, a gente foi procurar saber o processo de dezembro e tudo, que no 
dezem... no de dezembro já tinha e tal. A gente tá vendo aqui já nos (não compreendido)...
EMILSON DE BORBA: Ai me diga outra coisa, essa questão do-do-do, da juíza ai que pediu, da promotora ai?
KATIÚSCIA: Não, isso já tá também, Graziella já fez a nossa resposta, enviou agora para Dr. Aldo e ai como tem 
o prazo de 72 horas, ai conta, segunda-feira você dá uma lida e a gente envia para ela segunda, mas já tá 
pronto.
EMILSON DE BORBA: Então tá bom.
KATIÚSCIA: Viu?
EMILSON DE BORBA: Tá certo.
KATIÚSCIA: Ok, qualquer coisa então...
(...)

No diálogo  travado  entre  Kaliny  e  Josi,  também é  evidenciado  o 

poder de controle da Chefe de Gabinete Katiuscia:

6909710 03/02/2012 12:39:47 Jose x Kaliny

KALINY: Oi, Josi.
JOSI: Ei, é... tem que ser publicado... tudo hoje é?
KALINY: É o quê?
JOSI: Tem que ser publicado as inexigibilidades, todas hoje, do carnaval?
KALINY: Na verdade, tão tentando, eu acho.
JOSI: Como?
KALINY: Tão tentando, você tá em Guamaré?
JOSI: Não, eu tô em Natal. Eu tô aqui no... no evento, que tá acontecendo, da prefeitura.
KALINY: Sim, sim, eu sei. Por que ligaram pra você, foi?
JOSI: Não, não, não ligaram pra mim não.
KALINY: Mas não tem, eu acho que... não são cinco dias antes?
JOSI: É?
KALINY: Eu acho que é... 
JOSI: Não, porque quem me falou agora isso foi Haniel, ele tá aqui no evento e me disse, sabe? Só que num tá, 
é... nem tentou, não está... (não identificado)
KALINY: De onde ela tirou... De onde ele tirou isso?
JOSI: Eu não sei.
KALINY: Mulher... Você não sei não, viu? Pra mim... Pra mim tinha sido alguém que tinha lhe dito. Alguém. 
Alguém, sabe? Alguém que entendesse (ri).
JOSI: Não, não, mulher, foi Haniel quem me disse.
KALINY: Não sei não que história é essa não.
JOSI: Não é..? porque ainda faltam um, outras, né? Pra gente pegar?
KALINY: É! E-e não tem, não tem essa história que tem que ser hoje não. É cinco dias antes do evento.
JOSI: Pronto, eu sabia disso. Que era assim.
KALINY: É... só que ai tia tá tentando organizar tudo, porque ela não vai viajar?
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JOSI: Ah!
KALINY: Ela quer deixar tudo organizado, entendeu?
JOSI: Tá certo, entendi.
KALINY: Ai é até bom, tenho que falar com você também.
JOSI: Pronto, tá certo.
KALINY: Ai quando você tiver livre ligue pra mim pra saber onde eu tô. Hoje eu tenho um casamento...  
JOSI: Pronto, tá certo.
KALINY: … de sete horas, qualquer coisa você vai ficar aqui amanhã ou vai embora?
JOSI: Não, eu só vou... domingo ou segunda-feira.
KALINY: Então pronto, você, quando tiver um tempo livre, amanhã eu vou passar o dia aqui em casa.
JOSI: Pronto, tá certo.
(...)

O  diálogo  a  seguir  não  deixa  dúvidas  sobre  a  envolvimento  de 

Katiuscia na organização do esquema:  

6956580 10/02/12
09:08:29

(00:03:12) Lula x Katiúscia

KATIÚSCIA: Alô.
EMILSON DE BORBA: KATIÚSCIA.
KATIÚSCIA: Oi.
EMILSON DE BORBA: VANESSA me ligou, Dra. RAQUEL tá querendo falar comigo, sabe?
KATIÚSCIA: Hmm, hmm.
EMILSON DE BORBA: Pediu pra mim ligar pra ela.
KATIÚSCIA: Sei.
EMILSON DE BORBA: Eu vou dar uma ligada pra ela. Eh...
KATIÚSCIA: Tá bom.
EMILSON DE BORBA: Ai... O que é que... tá em andamento ai? Pra mim falar pra ela o telefone, ela deve 
perguntar.
KATIÚSCIA: Não.
EMILSON DE BORBA: Só pra mim saber.
KATIÚSCIA: É... É, você pode dizer que, assim, as bandas... elas estão, assim. Tem bandas que já estão com 
minutas de contrato pronto e tem outras que a gente tá preferindo é... publicar só depois que a gente tiver os 
originais, porque boa parte da documentação das bandas, elas estão sendo contratadas pelo seu representante 
direto, sem atravessador.
EMILSON DE BORBA: Ah-han.
KATIÚSCIA: Agora, nós estamos com.
EMILSON DE BORBA: Ai dificulta, ai dificulta, né?..
KATIÚSCIA: É.
EMILSON DE BORBA: ... A vida da documentação.
KATIÚSCIA: Exatamente. O que tá, o que tá faltando mesmo, LULA, é a documentação original.
EMILSON DE BORBA: Certo.
KATIÚSCIA: ... e alguns documentos que-que já eram pra ter chegado por via e-mail que não chegaram.
EMILSON DE BORBA: E os, e os... que já foram publicado, já tá tudo pronto os processo, num?
KATIÚSCIA: É... o-o... porque acho que só foi publicada  duas bandas só, sabe? 
EMILSON DE BORBA: Só duas?
KATIÚSCIA: É.
EMILSON DE BORBA: Quais foram? Quais foram?
KATIÚSCIA: Eu acho que The Frois já foi publicado porque é aqui no Rio Grande do Norte...
EMILSON DE BORBA: Ahn... Sei.
KATIÚSCIA: É... eu agora não sei assim dizer, lhe dizer. Eu vou fazer o seguinte, ligue pra VANESSA e fale com 
GRAZIELLE, que ela tá com a listinha bem direitinho.
EMILSON DE BORBA: Certo. E ai a... as demais, as demais é-é...
KATIÚSCIA:  As  demais,  que  são  fora,  que  são  em-em  Salvador  e  Recife,  a  gente  tá  aguardando  a-a... 
documentação.
EMILSON DE BORBA: Certo. E quanto-quanto a-a de...
KATIÚSCIA: O prazo.
EMILSON DE BORBA: Quanto à de, à de estrutura... de estrutura já tá tudo pronto, né?
KATIÚSCIA: É, a de estrutura foi um... a de estrutura foi um... como é que se diz, foi um registro de preço, né?  
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Do Estado, do Estado, que nós acompanhamos o registro de preço.
EMILSON DE BORBA: Ah-han.
KATIÚSCIA: Agora, é... O rap... Quem... É, GRAZIELLA tava pensando em ir hoje lá, ter uma conversa com ela. 
Só uma conversa mesmo informal
EMILSON DE BORBA: Eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar pra ela dizer que eu tô em Natal porque tô 
com problema de saúde na família, meu irmão fez um transplante e num... e tá saindo do hospital hoje e eu não 
tenho condições, eu tenho que dar o apoio.
KATIÚSCIA: hm-hmm...
EMILSON DE BORBA: E vou mandar um representante lá, se ela quiser, se for o caso.
KATIÚSCIA: Pronto.
EMILSON DE BORBA: Eu digo, eu digo isso pra ela.
KATIÚSCIA: Pronto, exatamente. Exatamente.
EMILSON DE BORBA: Né? Tá certo, mas eu já adianto pra ela alguma coisa desse tipo.
KATIÚSCIA: É, exatamente, com certeza.
EMILSON DE BORBA: Porque a gente tem que dar atenção, sabe KATIUSCIA?
KATIÚSCIA: Claro, com certeza. Sem dúvida.
EMILSON DE BORBA: Tá bom, tá.
KATIÚSCIA: Tchau.
EMILSON DE BORBA: Eu vou falar com ela ai-ai lhe retorno.
KATIÚSCIA: Ai ligue pra mim de novo, viu? Pra mim saber?
EMILSON DE BORBA: Ligo.
(…)

Não  obstante  a  Chefe  de  Gabinete  KATIUSCIA  MIRANDA  DA 

FONSECA TEIXEIRA desempenhe  papel  preponderante,  de  gerência,  nas  contratações 

relacionadas aos eventos do Município de Guamaré, ao ser ouvida no Ministério Público, ela 

declarou nos autos do PIC nº 078/2010:

“que é Chefe do Gabinete Civil desde 2009; que costuma fazer a ligação 
entre o Prefeito e as Secretarias; que não é papel seu fazer a intermediação 
entre o chefe do executivo e  empresários interessados em contratar com o 
Município; que às vezes é procurada por empresários quando há dívidas 
com o Município;  que o prefeito não costuma fazer atendimento ao público 
e, via de consequencia, a chefia de gabinete também não o faz;  que na 
organização dos eventos festivos, cabe à depoente verificar a questão 
da segurança pública; que não tem tempo para auxiliar a sua irmã que 
é  Secretária  de  Turismo  na  organização  dos  eventos;  que  os 
processos para a contratação de bandas passam pelo gabinete civil, 
mas  apenas  como  decorrência  de  sua  tramitação  normal;  que  o 
processo na sequencia é remetido para a Secretaria de Administração 
que  fica  com  a  responsabilidade  de  efetuar  o  pagamento;  que 
KALINNY, filha de Kelley e sobrinha da depoente, nunca trabalhou na 
Prefeitura  e  nem tem qualquer  tipo ingerência  nas  contratações do 
Município; ” (Grifos acrescidos)

No dia 14 de fevereiro de 2012, KELLEY MARGARETH MIRANDA 

DA FONSECA TEIXEIRA, nos autos do Procedimento de Investigação Criminal nº 

003/2013 (antigo PIC nº 036/2011), declarou:

“(...)Que  o  município  vem tentando,  para  o  carnaval  de  2012,  contratar 
diretamente com o artista, sem a utilização de intermediários e que isso vem 
gerando algumas dificuldades; que não sabe dizer no momento quais são 
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as contratações já realizadas mas que toda a documentação referente às 
bandas será entregue amanhã na Promotoria de Macau;  que não sabe 
dizer se esse ano haverá decoração para o carnaval; que o pagamento das 
bandas é sempre feito com o setor jurídico e a secretaria de administração 
( atualmente  quem ocupa essa pasta é Tercia Rachel);  que a Chefe de 
Gabinete do Município não auxilia em nada na realização dos eventos, 
ficando tudo  a  cargo da  Secretaria  de  Turismo;   que  a  declarante  é 
esposa do Prefeito de Guamaré-RN; (...)”(Grifos acrescidos)

Como se observa, Kelley Margareth mantém a linha de negativa de 

participação  da  Chefe  de  Gabinete  e  sua  irmã  Katiuscia  na  organização  dos  eventos. 

Ademais,  embora tenha conhecimento de que todos os documentos serão entregues ao 

Ministério Público no dia seguinte, a Secretária de Turismo afirma desconhecer as atrações 

já  contratadas,  o  que  induz  à  conclusão  de  que  a  gerência  dos  eventos  é  realmente 

compartilhada entre  Katiuscia  e  Kaliny.  Por  fim,  inexplicavelmente,  Kelley,  no dia  14 de 

fevereiro  de  2012,  informa  desconhecer  a  contratação  de  decoração  para  o  carnaval, 

conquanto  o  extrato  do  termo de  inexigibilidade  nº  26/2012  referente  à  contratação  de 

Clodualdo Bahia Nogueira justamente para os serviços de decoração pela quantia de R$ 

453.300,00 tivesse sido publicado em 08 de fevereiro de 2012.

KALINY KAREN DA FONSECA TEIXEIRA seguiu a mesma linha da 

sua tia em depoimento prestado perante o  Parquet, negando peremptoriamente qualquer 

participação na organização dos eventos municipais, declarando:

 

“ que é bacharel em direito, tendo se formado em fevereiro de 2011 pela 
UNP;  que  trabalha  com os  seus  pais  –  Auricélio  e  Kelly  –  na  pousada 
EBENEZER  situada em Guamaré; que seu cargo na pousada é e agente 
administrativo, ficando sob sua responsabilidade toda a parte de compras, 
reposição de estoque, etc; que trabalha aqui mesmo em Natal, só indo a 
Guamaré  quando  é  necessário,  especialmente  em  final  de  mês;  que  é 
desse trabalho que vem  a sua renda; que seu esposo – SAULO FREIRE 
FERNANDES  –  é  consultor  imobiliário  e  trabalha   autonomamente 
negociando com imóveis; que nunca teve qualquer vínculo formal com a 
prefeitura de Guamaré, não prestando nenhum tipo de auxílio, mesmo 
estando  seu  pai  e  sua  mãe  à  frente  da  gestão;  que  afirma 
categoricamente  que  não  auxilia  a  sua  mãe  na  organização  dos 
eventos patrocinados pela Prefeitura de Guamaré;  que sabe, por ouvir 
dizer, que é praxe os empresários envolvidos no ramo de eventos deixar na 
Secretaria de Turismo uma relação contendo vários artistas disponíveis no 
período do evento (agenda dos artistas); que tem conhecimento que existe 
na  rede  de  relacionamento  ORKUT  uma  comunidade  composta  pelos 
jovens de Guamaré e aqueles que costumam visitar a cidade onde  são 
discutidas as atrações que a comunidade anseia para os eventos; que às 
vezes  isso  serve  como  referência  para  as  contratações,  mas  que  nem 
sempre é possível  em função dos valores elevados cobrados pelas bandas; 
que  não  sabe  dizer  se  Katiuscia,  na  chefia  de  gabinete,  auxilia  na 
realização  desses  eventos;  que  tem  conhecimento  que  sempre  foi 
atribuição  da  secretaria  de  turismo  realizar  tais  eventos;  que 
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atualmente encontra-se de licença maternidade já  que deu à luz em 
dezembro/2011;  que  com relação  ao  carnaval  desse  ano,  não  sabe 
informar quais são as bandas contratadas.” 

O teor do depoimento prestado por Kaliny colide frontalmente com 

todas as provas colhidas durante as investigações levadas a efeito pelo Ministério Público, 

onde  restou  suficientemente  comprovado  que  ela,  ao  lado  da  tia,  KATIUSCIA e  com a 

conivência da mãe KELLEY comandam as contratações fraudulentas de atrações musicais 

para os eventos da Edilidade. 

As interceptações comprovaram que Kaliny, embora não exercesse 

qualquer cargo no Município durante a organização do Carnaval 2012, foi responsável por 

realizar o contato direto com os empresários, marcando encontros às escondidas na cidade 

de Natal para receber e entregar documentos:

6907406 02/02/2012 13:53:28 Kaliny x Anderson

ANDERSON: Oi.
KALINY: Anderson, você já desceu do carro?
ANDERSON: Não, veje só. Eu tava dormindo já, cochilando.
KALINY: Pois eu já tô aqui, chegando em frente à Pittsburg,viu?
ANDERSON: Bom, meu carro tá parado bem de frente, a camionete é prata, tem o nome nela, na porta.
KALINY: Pronto, tá certo, tá.
ANDERSON: Desça ai para a gente conversar para a gente conversar direito o trim.
KALINY: Tá, tchau.
ANDERSON: Tchau.

SMS 
Recebida

13/02/2012 11:41:43

55848824
0518 x 

55848818
3856

oi e anderson banda inala assim q puder me retorne 
obrigado

SMS 
Recebida

14/02/2012 19:27:48

55849991
8484 x 

55848818
3856

Kaline, preciso de uma confirmacao e de diretrizes. 
Tenho q montar 

SMS 
Recebida

14/02/2012 19:27:52

55849991
8484 x 

55848818
3856

a logistica. Viajo pra Salvador na quinta e queria deixar 
tudo pron

SMS 
Recebida

14/02/2012 19:27:55 55849991
8484 x 

55848818
3856

to. Me diga alguma coisa. Se a data tiver cado nao tem 
problema. S

SMS 
Recebida

14/02/2012 19:27:57

55849991
8484 x 

55848818
3856

me informe t. Saulo - Banda Pura

Entre os próprios servidores do Município,  Kaliny era reconhecida 
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como a  responsável  pelo  evento,  como demonstra  a  seguinte  mensagem enviada  pelo 

servidor Haniel:

SMS
Originada

08/02/2012 14:48:41

5584881
83856 x 
5584882
63959

Kaliny  ja  tem a  programacao  com as  alteracoes?  O 
pessoal ta querendo saber no face. Digo o que? Haniel

Os diálogos travados com outros servidores corroboram o seu poder 

de comando: 

6962495 10/02/2012 19:21:28 MNI (84 – 8826-4212) x Kaliny
MNI: Ei, é... Na programação, na última, Grafith tá na segunda...
KALINY: Isso, tá certo, é assim mesmo.
MNI: É a sua mesmo, né? Não é a do contrato não.
KALINY: É, que foi o que a gente conversou ontem com ela, que eu conversei com ela.
MNI: Tá, tá, tá bom.
KALINY: Tá, tchau.

Embora  KELLEY MARGARETH fosse formalmente a Secretária de 

Turismo,  as  tratativas  como  demonstraram  os  diálogos  transcritos  eram  realizadas  por 

Katiuscia e Kaliny, restando àquela apenas a assinatura dos documentos para “compor” o 

esquema:

6924470 06/02/2012 08:58:58 Katiúscia x Kelley

(...)
KELLEY: Mas eu não posso ficar aqui esperando que quando tiver tudo ok pra você só resolver... tipo assinar essas 
coisa, ai eu ligo pra você e digo não, tércia, eu vou me embora segunda-feira porque eu só não... se eu não for esses  
dias é porque não deu pra mim mesmo e eu também sabia que também não tinha muita coisa lá pra mim, que eu tinha 
que resolver por aqui,  mas como já tá tudo ficando lá,  dai eu...  vou ficar o final  de semana e vou. Que eu tava  
pensando esse final de semana, eu só fiquei que tava, tava pensando em n... na sexta ligar pra Papai vir pra cá. Mas 
vinha (não identificado) ligando pro pobre do papai. E ontem eu liguei pra ele, pra ele, é... Falar com Hélio, mas eu 
disse a ele aqui mesmo, porque eu não tava conseguindo falar com ele.
(...)

7031386 21/02/2012 11:11:52 Kaliny x Kelley
HNI: Dona KELLEY?
KELLEY: Hum?
HNI: Dona KELLEY?
KELLEY: Oi.
HNI: Alo. Perai, perai que KALINY quer falar com a senhora.
KALINY: Ô mãe.
KELLEY: Oi.
KALINY: É só pra avisar que já tá resolvido. 
KELLEY: Tá, onde era?
KALINY: Tá vindo aqui pra pousada.
KELLEY: Tá.
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KALINY: Foi porque lá em vovó tinha reserva, mas a banda de AVIÕES chegou cede e como eles eram só um banho.  
Deu tenho eles tomarem banho. Só isso.
KELLEY: Sim, mas ai quem chega tem que ser avisado, né? Ou então quem tá organizando 'fulano vai chegar fulano 
ai'. Ai você....a  outra banda.
KALINY: Mas elas não me comunicaram. Era pra dizer 'KALINY a banda chegou, e agora?'. Ninguém ligou pra mim pra 
eu dizer 'então perai eu resolvo'.  AVIÕES chegou mais cedo do que eu esperava. Como era só um banho dava tempo. 
Agora não dá mais. Pronto. KALINY arranjou outro quarto, tá resolvido. Só não pode de tudo ai em casa, mainha, fazer 
uma confusão.
KELLEY: Num é de tudo não, KALINY. De tudo não. A pessoa chega logo cedo, não tem com quem falar, não pode  
falar com A não pode falar com B. Você sabe muito bem disso. 
KALINY: Mas num me encontraram agora? Me encontraram agora de manhã.
KELLEY: Porque eu mandei. Porque eu mandei. 
KALINY: E por que não foi mais cedo? Pra resolver mais cedo.
KELLEY: Porque eu mandei, que eles só falam ai com você se eu mandar. Se não eles não querem tá falando. Você 
sabe muito bem por quê. 
KALINY: Pois tá bom mainha, quando eles querem eles me acham aqui. Pois tá certo então.
KELLEY: Que tá errado tá e acabou-se.  
KALINY: Desligue ai, desligue ai. Tá bom. Tá certo.

Para a consecução das fraudes, como já informado, o núcleo familiar 

– KATIUSCIA, KELLEY E KALINY – contava com o apoio de outros servidores. Dentre eles, 

a  tesoureira  GEUSA MORAIS  LIMA SALES  teve  participação  ativa  e  determinante  no 

esquema,  recebendo  documentos,  preparando  os  processos  de  contratação  e  enviando 

para os cabeças da organização criminosa, como revelam os seguintes diálogos:

6908224 02/02/2012 19:30:46 Geuza x Kaliny

GEUSA: Alô?
KALINY: Oi, Geusa.
GEUSA: (risada), eu digo visse, eu acho que ela esqueceu que esse número é meu. Ei...
KALINY: (não compreendido) andar aqui, Eu mandei as coisas, você viu?
GEUSA: Não, eu só vi... os dois do Reveillon.
KALINY: Ela não pediu esses não? Para mandar?
GEUSA: Foi, esses dois, mas ai você não tinha outras coisas para mandar? Do carnaval?
KALINY: É, mas já foi umas por Zezinho e as outras o pessoal tá mandando por Sedex.
GEUSA: Tá certo, ei...
KALINY: Oi.
GEUSA: Aviões vai tá é?
KALINY: (Pausa) É o quê?
GEUSA: Aviões?
KALINY: Mulé, quem lhe contou isso?
GEUSA: (risada) Não, assim, eu... Alguém me disse que a documentação vinha...
KALINY: Você, você ouviu um boato?
GEUSA: Não, essa documentação vinha para o meu e-mail.
KALINY: (pausa) Quem disse?
(pausa)
GEUSA: Sua tia... (ao mesmo tempo)
KALINY: Luane, é? (ao mesmo tempo)
GEUSA: Não, sua tia.
KALINY: (rindo) que a documentação de Aviões ia pro seu e-mail?
GEUSA: Sim (ri). Eu disse, eu não acredito...
KALINY: Vai tocar na terça-feira, no arrastão. No trio.
GEUSA: Terça-feira no trio, do mela? 
KALINY: É.
GEUSA: Ô coisa boa
KALINY: Sua...
GEUSA: Ahan... Não pode espalhar agora não?
KALINY: Não dig...
GEUSA: (risos)
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KALINY: Não pode não, meu amor...
GEUSA: Tá certo (ri).
KALINY: Eu tô me comendo por dentro também.
GEUSA: É? Tá bem, eu não vou divulgar não.
KALINY: (ri).
GEUSA: Viu?
KALINY: (para terceiro) ei, vamo jantar meu bem.
KALINY: Chamar Saulo aqui. Sim... termine. Geusa, tenho que mandar um negócio para você, o número da 
casa do... O número daqui de casa.
GEUSA: É? Eu vou tá em Natal esse final de semana, eu tô indo amanhã... 
KALINY: Antes você ligue para mim.
GEUSA: … para o evento.
KALINY: Pronto, eu vou passar o fim de semana em casa. Ligue para mim quando você tiver.
GEUSA: Eu ligo. Pronto, eu ligo pra você.
KALINY: Obrigado. 
GEUSA: Tá certo.
KALINY: Tá, tchau.
GEUSA: Tchau.

A participação de  FÁBIO ALVES DE MIRANDA na organização do 

evento também restou suficientemente comprovada, tendo ele, inclusive, se deslocado a 

Salvador para conseguir os documentos de várias atrações:

6979578 13/02/12 10:08:19 Fabinho x Katiúscia
KATIUSCIA: Ia ligar pra você agora, acredita?
FABINHO: Foi? Então é transmimen...
KATIUSCIA: E ai?
FABINHO: É transmimento de pensação.
KATIUSCIA: É (ri)
FABINHO: Rapaz, KATIUSCIA, se-se não tivesse vindo... saia nada hoje aqui não, viu?
KATIUSCIA: Foi mesmo? Tô dizendo, rapaz.
FABINHO: Só ia sair aos poucos porque (não compreendido),  primeiro que disse, ligou pra mim, que tava tudo 
pronto foi CHICABANA, corri pra lá.
KATIUSCIA: Ahn.
FABINHO: Quando chegou lá, ai a advogada mudou uma cláusula com GRAZIELY, então vai ter que reconhecer 
ainda em cartório. Não é isso?
KATIUSCIA: É, tem que reconhecer, se mudar...
FABINHO: É... Você sabe co... você sabe como funciona cartório aqui?
KATIUSCIA: Com uma ficha.
FABINHO: Cartório aqui é público, KATIÚSCIA. Não tem privado não, meu amigo.
KATIUSCIA: Eita diacho.
FABINHO: Ai eu vim aqui agora no-no... Sim, ai chegou o rapaz de FANTASMÃO. Foi lá onde eu tava no (não 
compreendido). 
KATIUSCIA: Ahn.
FABINHO: Chegou, quando chegou, faltando a assinatura dele. Ai to vindo co... Tô aqui com ele no cartório 
agora pra reconhecer. 
KATIUSCIA: Ahn.
FABINHO: A (não compreendido)... porque ele tem conhecimento aqui, se não não entrava.
KATIUSCIA: Meu Deus.
FABINHO: É, ai o dele vai ficar pronto agora. Ai o de RICARDO CHAVES desde manhã que eu aguardo, ai ele 
disse que, que o rapaz tava no cartório. Ai LevaNoiz disse que mandou lá pra RICARDO, mas isso ai eu tenho 
que olhar todinho, e os outros ainda não conseguiram. Tem um ai só de tarde. Dois, só no final da tarde. Tá no  
cartório.
KATIUSCIA: FABINHO, será que esse negócio vai sair hoje? Porque quando bota assim no fim da tarde...
FABINHO: É... nu... num sei. Se não sair ai eu... eu-eu-eu remarco a passagem, faço qualquer coisa, mas o que 
não ficar KATIUSCIA. A gente vem a pé, veio a pé, eu e ele aqui agora, pra ver se pegava. 
KATIUSCIA: Meu Deus.
FABINHO: Pra ver se dá certo aqui, é... Não é brincadeira não, viu? 
KATIUSCIA: Não. É verdade, é verdade, meu Jesus Cristo.
FABINHO: Tu acha.
KATIUSCIA: Tu acha mesmo...
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FABINHO: (para terceiro) Hmm?
HNI: (voz de fundo) Tivesse que esperar...
FABINHO: (para terceiro) É, (não compreendido).
KATIUSCIA: Ficou de você pegar quantos ai?
FABINHO: Tem um bocado, é Fantasmão, Levanoiz, Ricardo Chaves, é... Duas Medidas, Bonde do Maluco, 
Chicabana.
KATIUSCIA: Tudo é com você.
FABINHO: É. Cheg... Chega lá... 
KATIUSCIA: Duas Medidas, Levanoiz, Chicabana, Ricardo Chaves, Bonde...
FABINHO: Chega lá é o tempo que vai fazer é o de... de Chicabana.
KATIUSCIA: Por... Ai meu Jesus.
FABINHO: Faz uma cláusula lá.
KATIUSCIA: Meu..
FABINHO: Ai pronto, Fanstamão deu certo agora. Terminou o de Fantasmão. No arrudeio, viu, minha filha? Aqui, 
viu? Você não imagina não. É tudo no originais.
KATIÚSCIA: Eu imagino, Fabinho.
FABINHO: O arrudeio, eu dei já grande.
KATIUSCIA: Ai-ai hoje de manhã, GRAZIELY e LAISA foi la em casa, eu mandei LAISA...
FABINHO: Eu tenho contato direto com GRAZIELY
KATIUSCIA: ... pra fazer o depósito da sua, na sua conta, das diárias, "olhe, ele vai rodar muito ai, cê tem que 
depositar a diária dele". Meu Deus do céu.
FABINHO: Aqui não... Aqui-aqui ago... aqui só agora de manhã, só nos primeiros. Só... eu vou, eu vou lhe dar só 
uma ideia, só o primeiro táxi aqui foi 84 reais o primeiro.
KATIUSCIA: Oitenta e... Eita mulesta.
FABINHO: Hm?
KATIÚSCIA: Foi mesmo?
FABINHO: É porque já é aquele...  É, porque já é aqueles ponto...  Já que é aqueles ponto assim de-de-de 
aeroporto até tal canto. Já é tabelado.
KATIÚSCIA: Eu sei. Ahn-han.
FABINHO: Não liga nem o... o-o-o... negócio.
KATIÚSCIA: Hm-hmm.
FABINHO: É... é aqui... eu disse a você só de um. Mas num... fora os outro já que eu já rodei. E ainda bem que  
o cartório aqui era praticamente perto pra gente ir a pé. Eu e o rapaz de Fantasmão.
KATIÚSCIA: Menino... Ei, isso ai já era pra mim ter feito isso. É porque o povo não me escuta. Você viu a hora  
que eu disse ali pra você viajar, ainda tavam botando catinga, dizendo que iam mandar. Minha gente, esse povo 
não manda...
FABINHO: (fala com terceiro, não compreendido)
FABINHO: Pronto, ei eu...
KATIÚSCIA: Semana que começa o carnaval ai. Eu fico muito chateada porque olhe o que eu disse praquele 
povo, minha gente, tem que mandar uma pessoa pra Recife, outra pra Ceará e outra pra... outra pra Salvador,  
deixe lá até conseguir essa documentação, mas não me ouvem, sabe? Não me ouve.
FABINHO: Olha, eu tô. Eu vou mandar aqui praí, é... vão ser os de fantasmão. Eu vou procurar agora um, um 
local  pra  mandar.  Ai  tá  indo  sem  as  testemunhas,  mas  quando  chegar  ai,  quando  imprimir  cê  bota  as 
testemunhas. Que aqui eu não tenho como... (não compreendido)
KATIÚSCIA: Você mande botar uma como testemunha. Uma serve, uma já é você, FABINHO, que é servidor. E 
a outra uma daí.
FABINHO: Pronto, eu vou ver aqui, porque eu tô aqui agora de frente do cartório, vou ver aqui se consigo uma 
aqui.
KATIÚSCIA: Certo, veja ai, viu? Pronto.
FABINHO: Tá jóia.
KATIÚSCIA: Tá, tá jóia, Fabinho. Tá. Tchau.

Porém,  ouvido  na  Promotoria  de  Justiça,  FÁBIO  ALVES  DE 

MIRANDA limitou a sua atuação em Salvador a duas bandas,  alegando, ainda, que uma 

delas não foi contratada:

“Que é conhecido como Fabinho; Que é primo legítimo de Kelley, a esposa 
do ex-Prefeito Auricélio; Que o seu pai é irmão da mãe dela; Que exerce o 
cargo de assessor de planejamento desde outubro de 2009; (…) Que não 
foi  a Salvador para a organização da Festa  de Emancipação;  Que foi  a 
Salvador no dia 13 de fevereiro de 2012, no período de carnaval, em busca 
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da documentação de duas bandas (Bonde do Maluco e Fantasmão); Que 
reconheceu firma da Banda Fantasmão; Que, no carnaval, a Banda Bonde 
do Maluco não chegou a ser contratada, porque não tinha a documentação 
completa; Que recebeu os documentos, no que diz respeito ao carnaval,  
das  mãos  do  Prefeito  Emilson  e  entregou  a  ele  os  documentos 
autenticados; Que não sabe como foi feita a seleção das bandas para a 
Festa de Emancipação; (...)”

O diálogo com Afilza, assessoria jurídica, corrobora o envolvimento 

de FÁBIO ALVES DE MIRANDA nos assuntos ligados ao carnaval 2012:

7000434 15/02/2012 22:22:21 Fabinho (84-9133-2383) x Afilza (84-8818-3856)
FABINHO: Alô?
AFILZA: Alô?
FABINHO: Afilza?
AFILZA: Oi.
FABINHO: É FABINHO.
AFILZA: Oi, FABINHO.
FABINHO: Me diga uma coisa. Você sabe alguma coisa a respeito da banda Phaphirô?
AFILZA: Se eu sei?
FABINHO: Sim.
AFILZA: Se eu sei de quê?
FABINHO: Da banda Phaphirô?
AFILZA: Se eu sei de alguma coisa?
FABINHO: Sim, se conseguiu colocar ela a tarde?
AFILZA: Não-não-não. É, não falaram comigo nada a... com relação a isso não, falaram com uma... de outra  
banda.
FABINHO: Tá jóia, tá jóia.
AFILZA: Viu?
FABINHO: Beleza, viu?
AFILZA: Mas o rapaz disse que dava certo.
FABINHO: Qual?
AFILZA: Banda Phaphirô.
FABINHO: Ele disse que dava certo, não foi?
AFILZA: Ele disse que dava certo.
FABINHO: Certo, eu vou ver se eu falo com CÉLIO.
AFILZA: Porque o rapaz teve lá.
FABINHO: KELLEY tá por ai? Tá KELLEY?
AFILZA: Está, tá.
FABINHO: Tá, veja ai. Quando tiver fora, dê uma ligadinha pra mim
AFILZA: Pronto-pronto.
FABINHO: A gente tá só esperando isso aqui dela, viu?
AFILZA: Certo, é pra ela, é pra... perguntar a ela se dá certo, né?
FABINHO: É só perguntar se deu certo eles vir pra tarde ou não... (não compreendido).
AFILZA: Tá bom. Tá-tá.
FABINHO: Viu?
AFILZA: Vou perguntar a ela. 

Durante a interceptação, constatou-se que os investigados estavam 

suficientemente esclarecidos sobre a forma de dificultar  a compreensão dos acertos em 

caso  de  interceptação.  Eles  utilizaram códigos  e  mecanismos  de  comunicação/troca  de 

mensagens  com  fins  de  dificultar  eventuais  investigações,  o  que,  por  vezes,  acabou 

dificultando a  compreensão  de todos os “acertos”.   Os diálogos abaixo demonstram o 

engajamento da quadrilha no intento de manter a salvo o esquema de desvio de recursos 
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públicos:

7028877 20/02/12
14:52:38

(00:00:55)
Katiúscia x Juca

JUCA: Alô.
KATIUSCIA: Alo, JUCA?
JUCA: Oi KATIUSCIA.
KATIUSCIA: Ei, é... eu tô mandando um papelzinho por CABRAL, um recado pra TÉRCIA.
JUCA: Hum.
KATIUSCIA: Ela tá ai?
JUCA: Ela tá tomando banho.
KATIUSCIA: Porque eu era... Não eu peço pra ele ir daqui a uma meia hora. Porque eu já tentei sair daqui, não 
consegui ainda. Eu tinha dito a ela que ia ai. Mas não consegui, JUCA, ainda. Viu?
JUCA: Viu.
KATIUSCIA: Tá certo?
JUCA: Tá certo.
KATIUSCIA: Vou mandar um papelzinho. Ai ela, quando ele entregar o papelzinho, ela pegue e fique com o 
papelzinho, viu? Rasgue. 
JUCA: Tá certo.
KATIUSCIA: Tá certo? Beleza, tchau. 

7028913 20/02/12
15:11:28

(00:00:25)

HNI x Katiúscia

KATIUSCIA: Alô.
HNI: KATIUSCIA?
KATIUSCIA: Oi.
HNI: É... você tá com o BBM ai?
KATIUSCIA: Tô.
HNI: Vou mandar uma mensagem pra você, viu?
KATIUSCIA: Certo. Tá certo. Beleza. Tchau.

7033011 21/02/12
20:18:39

(00:01:29)

Kelley x Tércia

  
TÉRCIA: Alô.
KELLEY: TÉRCIA. 
TÉRCIA: Oi.
KELLEY:  Eu  tava  precisando.  É...  Eu  tava  precisando  que  você,  é...  KATIUSCIA,  na  verdade,  imprimisse 
aqueles recibos. 
TÉRCIA: hum.
KELLEY: Sabe? Entendeu? 
TÉRCIA: Sei. Entendi. Eu sei, eu vou ver...
KELLEY: Ai..
TÉRCIA: Sim, diga
KELLEY: Não, só isso. Que ela disse que pediu pra trazer pra cá. Porque... pra gente resolver. Porque a gente  
tava querendo resolver tudo isso hoje. 
TÉRCIA: Hum, tá certo.
KELLEY: Viu?
TÉRCIA: Tá certo. Ela quer quantos, mais ou menos?
KELLEY: quantos? 
TÉRCIA: Hum.
KELLEY: Quantos? Quantos?
TÉRCIA: hum
KELLEY: Quantos é... KATIUSCIA, quantos recibos? (falando com terceira pessoa). É... coise 100. 
TÉRCIA: Tá certo.
KELLEY: Tá certo? 
TÉRCIA: Tá bom, tá ok. Tá.
KELLEY: Tchau.
TÉRCIA: Tchau.
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7033304 21/02/12
21:46:45
(00:01:17

Katiúscia x Cabral

CABRAL: Oi Secretária.
KATIUSCIA: CARBAL, como é o nome de MAGNO completo ein?
CABRAL: MAGNO NUNES DA SILVA. 
KATIUSCIA: Perai. CPF dele?
CABRAL: O CPF dele tá aqui. MAGNO, seu CPF? (falando com terceira pessoa). 070.457.
KATIUSCIA: hum
CABRAL: 674-97.
KATIUSCIA: 070.457.674-97, né?
CABRAL: isso, MAGNO NUNES DA SILVA.
KATIUSCIA: Certo, tá bom. Beleza. Tá joia. Eu ligo... (CARBAL fala e interrompe)
CABRAL: Olhe, pra não dar contradição eu tô pagando aqui de KELLEY. Pode ser que eles vão ai receber e 
eles tavam aqui no meu controle.
KATIUSCIA: Os seus meninos, viu KELLEY, ele tá pagando, CABRAL (falando com terceira pessoa)
KELLEY: Qual é os meninos?
CABRAL: Os oito, os oitro.
KELLEY: Os oito. Não, tá certo. Não. Eu já mandei pra ai, viu? Contando com eles.
CABRAL: Não, beleza, era só pra lhe deixar ciente. Porque podia eles procurar ai. 
KELLEY: Certo
CABRAL: E eu já conclui tudo, pagamento. Depois eu levo a lista quando for ai.
KELLEY: Beleza. Tá joia. Tá certo.
CABRAL: Tá.
KELLEY: Tchau.

O comprometimento de KALINY KAREN DA FONSECA TEIXEIRA na 

organização do esquema de fraude durante o período carnavalesco foi tão intensa que ela 

chegou  a  se  desfazer  do  número  usado  durante  os  “negócios”,  como  informou  a  sua 

genitora:

7199862 22/03/2012 20:10:18 Kelley x MNI (Mãe) (8491338293)

MNI (Mãe): Raimundo disse que ligou pra você, ligou pra Kaliny. Raimundo disse que ligou pra você e ligou pra 
Kaliny, ninguém atendeu.
KELLEY: É porque Kaliny num tá com esse número que tô ligando pra senhora.
MNI (Mãe): É mas, Kaliny.. ele...
KELLEY: É que Kaliny mudou também. Depois daqueles negócio ela mudou os números tudinho. Vou mandar 
ela ligar pra... ligar pra... Quando ele quiser ligar, ligue pro 9927-3575 que ela atente, viu?
MNI (Mãe): É 2575?
KELLEY: 9927-3575. E o pior é esse Eudes ai falador.
MNI (Mãe): É...
(...)

Analisando  o  PIC  nº  012/2013, instaurado  para  investigar  a 

contratação do investigado CLODOALDO BAHIA NOGUEIRA para a prestação de serviços 

de  decoração  para  a  Festa  de  Carnaval  de  2012,  constata-se  que,  embora  ele  seja 

proprietário  da  empresa  de  decorações  DESIGNER  BRASIL LTDA,  a  contratação  pela 

vultosa quantia de R$ 453.300,00 foi feita com a pessoa física Clodoaldo Bahia e não com a 

pessoa  jurídica.  A  escolha  deste  prestador  de  serviço,  ademais,  foi  estrategicamente 

arquitetada pela investigada KATIUSCIA MIRANDA que orientou a preparação da proposta e 

a extração das certidões de regularidade fiscal. Os diálogos a seguir transcritos demonstram 

claramente a existência de conluio para a celebração do contrato:
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6907776 02/02/2012 17:05:28 Katiúcia x MNI/HNI

KATIÚSCIA: (conversa de fundo) … decoração. Agora...  Ai,  a...  a não ser que a gente visse se der certo a 
decoração e fizesse uma licitação. Vou só fazer ele (não compreendido). Como é que a gente licita a decoração 
de carnaval?
MNI/HNI (Afastado):  (Não compreendido)
KATIÚSCIA: Que sócio que licita?
MNI (próxima): O sócio dele sai. O amigo dele sai... (não compreendido).

6908442 02/02/2012 20:37:33 Katiúcia x Clodualdo

KATIÚSCIA: Amigo...
CLODUALDO: Você me ligou?
KATIÚSCIA: Liguei, querido. Me diga uma coisa. É... pode ser pessoa física?
CLODUALDO: Eu acho que pode... Só que o imposto é maior, né?
KATIÚSCIA: É, mas ai amigo, vamos ver se a gente faz isso.
CLODUALDO: Por mim eu acho que sim. Entendeu?
KATIÚSCIA: Eu vou falar então agora porque ai eu só queria que você... Faça isso agora e mande para o meu 
e-mail a sua, a proposta, de pessoa física.
CLODUALDO: Tem como eu fazer amanhã?.. (juntos)
KATIÚSCIA: Me faça ainda outra coisa... (juntos)
CLODUALDO: Eu não tenho como fazer...
KATIÚSCIA: Não, então tá, tudo bem. Então amanhã de manhã bem cedo, viu?
CLODUALDO: Amanhã de manhã, né?
KATIÚSCIA: É. Amanhã de manhã, tá certo?
CLODUALDO: Certo, tá jóia.
KATIÚSCIA: Tá bom?
CLODUALDO: Ai você acha que conseguia mudar tudo rápido?
KATIÚSCIA: Consigo. Adianto aqui tudo.
CLODUALDO: Pronto. Então adiante tudo, que fica faltando só meu nome. Eu eu já...
KATIÚSCIA: E as suas certidões.
CLODUALDO: É.
KATIÚSCIA: E as suas certidões, né? Porque tem que sair todas amanhã.
CLODUALDO: Eu vou, eu vou também, é... Acho que tá tudo ok. Vou ligar até agora pra Rose.
KATIÚSCIA: Ente em contato, se for o caso, se você vir que não consegue nos atender, reduza um pouco o 
quantitativo, entendeu? Mas vamos ver se a gente consegue fazer, viu?
CLODUALDO: Não, conseguir, se conseguir isso até amanhã. 
KATIÚSCIA: Dá para você resolver?
CLODUALDO: Se me disser assim, a-a é... fazer uma primeira parte, dá tempo porque eu sou virador... 
KATIÚSCIA: Eu sei, eu sei.
CLODUALDO: … você sabe que eu vou me virar, entendeu, e... vou... dar um jeito, entendeu? Nem que eu bote 
cinquenta pessoas aqui.
KATIÚSCIA: Certo, tudo bem...
CLODUALDO: … de uma hora para a outra. Entendeu?
KATIÚSCIA: … exatamente.
CLODUALDO: Ai... Lá va... vamo abrir uma esperança ai
KATIÚSCIA: É, vamo sim, filhinho, pois trabalhe nisso, viu? Tá bom?
CLODUALDO: Tá, tá bom.
KATIÚSCIA: Um abraço.
CLODUALDO: E até mesmo se tiver algum problema assim, a gente tem como justificar pela outra situação que 
tá faltando.
KATIÚSCIA: Hm-hmm, hm-hmm, hm-hmm. 
CLODUALDO: No momento.
KATIÚSCIA: Tá certo, tá bom, tá jóia.
CLODUALDO: Tá. Tchau
KATIÚSCIA: Pois um beijo.
CLODUALDO: Beijo.
KATIÚSCIA: Tchau.

No  dia  seguinte,  como  combinado,  o  investigado  CLODUALDO 

BAHIA NOGUEIRA e a investigada KATIUSCIA MIRANDA continuam as tratativas, adotando 
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o mesmo  modus operandi  utilizado em relação às atrações musicais,  ou seja,  envio de 

documentos por e-mail para “adiantar” o contrato. No caso dele, contudo, o que se observa 

é um engajamento completo e irrestrito de  KATIUSCIA para que o contrato pudesse ser 

feito,  chegando a investigada a orientá-lo  sobre a emissão de nota fiscal e extração de 

certidões e se comprometendo a  “ajeitar” a proposta:

6908947 03/02/2012 07:51:31 Clodualdo x Katiúscia

CLODUALDO: Alô?
KATIÚSCIA: Alô? Oi, desculpe... 
KATIÚSCIA: … Não, tudo bem.
CLODUALDO: … Tá te ligando a essa hora. Tá cedo e... Ó, eu tava pensando, pra ser feito o depósito não vai 
ter que ter a nota fiscal?
KATIÚSCIA: Tem, mas tem avulsa.
CLODUALDO: Tem, mas vai ter que pagar o imposto, só sai avulsa se pagar o imposto.
KATIÚSCIA: Não, mas cê pode tirar aqui, e a tua que vai prestar, entendeu, falando que tava aqui.
CLODUALDO: Tira ai mesmo?
KATIÚSCIA: Eu acho que tira aqui.
CLODUALDO: Ai pagava já na hora? Como é que é? Porque é alto...
KATIÚSCIA: Não, aqui... É, é alto. Mas paga, é, paga aqui. Aqui, porque o imposto também não vai ser tudo 
retido aqui?
CLODUALDO: Sim, mas é...
KATIÚSCIA: Ai... Entendeu?
CLODUALDO: Então, quais são as certidões que eu preciso tirar? De pessoa, é... receita federal.
KATIÚSCIA: É que eu não cheguei lá ainda, vou. Cê me ligou agora pra mim eu vou me levantar e me organizar.
CLODUALDO: Tá, aqui eu tenho que tirar... Você não pode tentar tirar essas certidões por ai? E eu fazer só a  
proposta? Que eu acho que tá tudo o... Eu acho. Eu tive uma pendenciazinha que-que foi de uma coisa mas isso 
já foi tudo, já tava tudo resolvido eu acho. Tá tudo ok.
KATIÚSCIA: Olhe, deixa eu dizer, porque eu tô. Eu hoje devo ter uma conferência de, de, da... em Natal. E essa 
conferência tem, eu fiquei com uma equipe mínima aqui.  Eu tô sozinha praticamente,  sem secretária,  só a 
assessora jurídica no gabinete. E Tércia na Administraçao com dois assessores jurídicos e tudo, só pra gente 
trabalhar nas coisas do carnaval, o restante né? O que falta assim. Porque não tem ninguém mais que o prefeito 
até baixou uma portaria pra, que hoje seria expediente interno. Tá entendendo?
CLODUALDO: Sei...
KATIÚSCIA: Então eu tô sem ninguém, se você puder adiantar, porque a minha secretária não está.
CLODUALDO: Tá, entendi, das certidões. Certo.
KATIÚSCIA: É, adiante ai.
CLODUALDO: Ai eu mando por... Ai eu mando. Escaneio e mando, é isso?
KATIÚSCIA: É, exatamente, viu?
CLODUALDO: É, eu-eu só queria saber quais seriam. E vou... começando a tentar tirar aqui o que puder.
KATIÚSCIA: Pronto-pronto.
CLODUALDO: A mesma proposta com o meu nome, né isso?
KATIÚSCIA: É, exatamente.
CLODUALDO: Tá, e eu assino e mando pra você. Qual o e-mail que eu mando?
KATIÚSCIA: KK_montenegro@hotmail.com 
CLODUALDO: KK? Mas KK, um K e um A ou...
KATIÚSCIA: Só a letra, só a letra K.
CLODUALDO: Dois K.
KATIÚSCIA: É underline montenegro. É @montenegro.com
CLODUALDO: Montenegro... Certo. Um K, um K, underline, montenegro, eme, o, ene, tê...
KATIÚSCIA: mon-te-ne-gro, tudo com é.
CLODUALDO: Mon-tê... negro, montenegro. Pronto, eu vou já mandar a proposta, vou fazer e assinar e mandar 
agora logo a proposta pra você já ir ajeitando e vou...
KATIÚSCIA: Certo.
CLODUALDO: Daqui a pouco eu tento as certidões. Tomara que saia direto aqui.
KATIÚSCIA: É, exato...
CLODUALDO: Porque tem umas que tem que tirar lá.
KATIÚSCIA: É.
CLODUALDO: Tem umas que tem que tirar lá, essa da receita federal eu acho que tem que tirar lá. Eles não,  
não, não sai pela internet. Eu vou ver aqui.
KATIÚSCIA: pronto, mas dai vai ajeitando ai que eu tô chegando...
CLODUALDO: Ai...
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KATIÚSCIA: … Lá e a gente... viu?
CLODUALDO: Tá, tá bom. Beijo.
KATIÚSCIA: Tá bom então, beijo. Tchau.

6908997 03/02/2012 08:19:47 Clodualdo x Katiúscia

KATIÚSCIA: Alô?
CLODUALDO: Olhe, a Federal e a Estadual no meu nome saiu, só não saiu a da prefeitura, mas eu não vou 
prestar em... lá-lá?
KATIÚSCIA: Você tira aqui.
CLODUALDO: Ai eu tiro a dai, né?
KATIÚSCIA: É.
CLODUALDO: Pronto.
KATIÚSCIA: Você tira a daqui.
CLODUALDO: Então a dai é... então eu posso tirar pela internet a daqui? A dai?
KATIÚSCIA: Eu n... Eu n... Eu num sei a... acho que a gente pode tirar a sua, deixe eu me informar lá que 
quando eu chegar lá eu vou ver. Mas o que você tiver, o que você adiantar ai, adiante. Porque o restante eu 
vejo.
CLODUALDO: Deixa eu falar só uma outra coisa, Marina tá tentando encontrar o arquivo que... ela não está 
encontrando, eu acho que...  erradamente ela mandou só o original para ai  e não deve ter salvado, não tá 
encontrando, não deixou uma cópia aqui. Se a gente não encontrar, eu tenho que ligar para você escanear e 
mandar de volta para a gente.
KATIÚSCIA: Tá bom...
CLODUALDO: Viu?
KATIÚSCIA: … tá certo.
CLODUALDO: Se você até puder fazer isso, porque se não ela vai ter que digitar tudo de novo.
KATIÚSCIA: É, eu vou fazer aqui.
CLODUALDO: (não compreendido) em mão, e tá tudo já... (não compreendido).
KATIÚSCIA: Adiantado, certo.
CLODUALDO: Viu?
KATIÚSCIA: Ok. Tá bom, tá certo.
CLODUALDO: Tchau.
KATIÚSCIA: Tá, tchau.

6909111 03/02/2012 09:15:11 Katiúscia x Clodualdo

CLODUALDO: Alô?
KATIÚSCIA: Passe o e-mail.
CLODUALDO: Como é?
KATIÚSCIA: Passe ai o e-mail.
CLODUALDO: Pra passar o e-mail?
CLODUALDO: (para terceiro) Já passou o e-mail?
MNI: (voz de fundo) Não porque... (não compreendido).
KATIÚSCIA: Não, qual é o nome do e-mail, pra eu passar.
CLODUALDO: Ah, o meu?
KATIÚSCIA: (não compreendido)
CLODUALDO: É clodualdo, C-L-O-D-U-ALDO, bahia com H, @hotmail.com. Já tá tudo ok aqui essa, aquelas 
coisas.
KATIÚSCIA: Certo, tá bom. Eu vou... Ok. Eu vou adiantar aqui, que tô já, tô passando pra você agora, tá?
CLODUALDO: Tá, se comunica ai comigo por e-mail, me explicando.
KATIÚSCIA: Tá, tá. 
CLODUALDO: Tchau.
KATIÚSCIA: Ok, tá, tchau.

Outros agentes públicos e principalmente a investigada  KATIUSCIA 

se engajam para resolver todas as pendências relacionadas à Clodualdo Bahia:

6909207 03/02/12
09:56:48

(00:02:33)
Afilza (Assessora Jurídica da Prefeitura de Guamaré) x 

Clodoaldo Bahia  
MNI: Katiuscia?
KATIÚSCIA: Oi.
MNI.1: Oi, eu vou passar pra Clodualdo, só um minuto.
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KATIÚSCIA: Tá bom.
KATIÚSCIA: (para terceiro) Ó, dra. Afilza.
MNI.2: (em voz de fundo) … ele já vai passar ao amigo dele.
CLODUALDO: Alô?
AFILZA: (para terceiro) Ele me conhece, acho, da outra vez.
CLODUALDO: Oi.
AFILZA: Alô, Clodualdo?
CLODUALDO: Oi, é ele.
AFILZA: É Afilza, tudo bem?
CLODUALDO: Oi, Afilza, tudo bem?
AFILZA: Pronto, eu sou assessora jurídica aqui da Prefeitura de Guamaré.
CLODUALDO: Certo.
AFILZA: É, eu tô precisando que você é-é, veja suas certidões. A municipal teria como você ver lá...
CLODUALDO: A muni... A municipal é... daqui de Natal não tá saindo, então eu... entendeu?
AFILZA: Certo, mas ai não teria como você fazer um parcelamento não? Pelo menos dar a entrada para eles 
dar...
CLODUALDO: Não, mas não é dívida não, eu não sei o que é, que dívida, se é dívida, se não é. Eu tenho que ir  
lá ver o que é, entendeu?
AFILZA: Pronto. Pois...
CLODUALDO: Porque para eu prestar o serviço pra Guamaré você, eu acho que vocês não precisam da de 
Natal não. 
AFILZA: Precisamos sim.
CLODUALDO: O meu é Pessoa Física...
AFILZA: Certo mas...
CLODUALDO: … não é jurídica.
AFILZA: Eu sei, mas a gente precisa, precisa sim. É da mesma forma que se  a gente, se a gente, é... pegasse 
uma certidão de protesto num cartório que a gente não tenha título protestado, entendeu? Então é mais viável, 
eu. Se não pudesse aqui a gente ia para outro lugar, mas sua resi... seu-seu, sua residência é em Natal, então  
suas certidões tem que ser daí, entendeu? Do município de Natal, do estado de Natal.
CLODUALDO: Então fica faltando só a de Natal.
AFILZA: É, ai eu queria se você tivesse como ir hoje ou segunda, hoje, ver lá...
CLODUALDO: Certo.
AFILZA:  … É,  ver  lá  a  questão  e  o  que é,  se  é  imposto  e  fazer  um parcelamento.  Depois  resolvia  isso, 
entendeu? Só pra pegar uma certidão positiva com efeito negativa, para  gente dar o andamento aqui.
CLODUALDO: Certo, mas eu não sei se eu consigo pegar essa certidão ainda hoje. Vou tentar.
AFILZA: Se você tentar o parcelamento ele consegue.
CLODUALDO: Tá, eu vou...
AFILZA: Viu? Ai depoisa gente...
CLODUALDO: … providenciar, eu vou ligar agora.
AFILZA: Pronto. Ok? Ai depois você resolve isso, é só para você ter uma certidão, uma certidão para constar no 
processo.
CLODUALDO: As outras você já recebeu por e-mail?
AFILZA: Não, eu não vi aqui, mas com certeza deve ter chegado.
CLODUALDO: É, eu pedi a Marina para fazer a proposta, mandar a proposta e a certidão.
AFILZA: Você passou para qual? Para qual e-mail?
CLODUALDO: Para o K, KK...
AFILZA: Hmmm. Certo.
CLODUALDO: Viu?
AFILZA: Tá bom. Tá bom.
CLODUALDO: Vou resolver isso agora, tá bom?
AFILZA: Tá bom, eu fico aguardando, tá certo?

6909357 03/02/12
10:37:24

(00:08:44)
Clodoaldo Bahia x Katiúscia/Jandir

KATIÚSCIA: Alô?
CLODUALDO: Oi.
KATIÚSCIA: Oi.
CLODUALDO: É uma coisinha besta, que eu pagando hoje, só sai segunda-feira, dá certo?
KATIÚSCIA: Como é? Ah, pagar hoje, só sai segunda?
CLODUALDO: É, é um valor pequeno, uma besteira.
KATIÚSCIA: Não mas não tem prob... Não, mas se você já pagar hoje, você já tira hoje uma positiva, viu?
CLODUALDO: Mas ela falou que só, só saia segunda.
KATIÚSCIA: Com quem foi.
CLODUALDO: Mas eu vou procurar saber.
KATIÚSCIA: Com quem foi que você falou?
CLODUALDO: Foi na sala seis.
KATIÚSCIA: Não, você diga a ela “Moça, olhe, eu preciso disso hoje, eu pagando, eu tenho que ter já hoje.”
CLODUALDO: É, vou, vou, ver...
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KATIÚSCIA: Porque ela tem, porque ela tem que, ela tem que lhe dar, porque olha, se você tá pagando hoje 
você já tá adimplente, você não pode esperar dois, três dias não... É uma obrigação dela lhe dar, ela lhe dê  
então lá no órgão.
CLODUALDO: Se não tiver possibilidade aqui, saindo em... vai dar certo?
KATIÚSCIA: É... vai, agora eu tenho que tá com tudo, as datas tudo vai ser de segunda, só. Ai você vai perder ai 
sábado e domingo.
CLODUALDO: Eu sei, mas ai é o jeito, a gente já tá na... já tá na área do samba.
KATIÚSCIA: É... 
CLODUALDO: Mas eu vou fazer tudo...
KATIÚSCIA: … no sábado fica meio (não compreendido).
CLODUALDO: ... aqui, viu? Os que falta. 
KATIÚSCIA: Pronto, então... 
CLODUALDO: eu quero só que vocês vejam... vocês receberam o e-mail?
KATIÚSCIA: Eu recebi, não, não recebi ainda não que eu não... não tive tempo de parar pra abrir.
CLODUALDO: Procure só ver com a menina se é só isso que falta, porque o dia de resolver isso é hoje.
KATIÚSCIA: Não...
CLODUALDO: Viu?
KATIÚSCIA: Tá certo. 
KATIÚSCIA: (com terceiro) Quando você falou com a assessoria jurídica só faltava essa documentação dele? 
De CLODUALDO BAHIA? Confirme ai. Pegue... Fale...
KATIÚSCIA: Perai que eu vou passar pra TÉRCIA.
CLODUALDO: Tá bom.
KATIÚSCIA:  (voz  de  fundo)  fale  com  ele  aqui,  qual  a  documentação  exigida  para  pessoa  física...  não 
compreendido.
TERCIA: (para terceiro) Certo, só um instantinho.
CLODUALDO: Alô?
TERCIA: CLODUALDO?
CLODUALDO: Tudo bom?
TERCIA: Deixa eu passar aqui para o jurídico, viu?
CLODUALDO: Hm-hmm...
TERCIA: Só um instantinho.
TERCIA: (para terceiro) É... Jandir?
HNI: (não compreendido)
CLODUALDO: Alô?
TERCIA: (voz de fundo) É...
MNI/HNI: … CLODUALDO
TERCIA: (voz de fundo) É... (não compreendido), tá pedindo pra você passar pra ele o que é necessário pedir  
por ofício, que ele vai passar tudo segunda-feira, o que é que ele vai precisar... (não compreendido).
JANDIR: Alô?
CLODUALDO: Alô, quem fala?
JANDIR: É JANDIR, tudo bom? Bom dia.
CLODUALDO: Bom dia, JANDIR. É o seguinte, é... O que que... cês receberam o e-mail?
JANDIR: Eu recebi não, você mandou pra mim... eu recebi não.
CLODUALDO: Mandei e-mail pra, pra... pra o e-mail de KATIUSCIA, KK... com a proposta e com as certidões 
que eu consegui. Ai... não tava saindo a documentação da Prefeitura de Natal.
JANDIR: Certo.
CLODUALDO: Certo? Ai eu tô aqui na Prefeitura resolvendo isso.
JANDIR: Certo.
CLODUALDO: E quero saber se vai precisar mais alguma coisa, porque o dia de resolver é hoje. Ai já fazi...
JANDIR: Certo, o pulo... pe-pessoa física basta a proposta mesmo, as certidões, a documentação já tá toda 
aqui, que é aquela documentação artística, né?
CLODUALDO: Certo.
JANDIR: Não, pessoa física pode... cópia de identidade, CPF autenticada, só isso. Basta isso. 
CLODUALDO: Pronto. Mas ai... certo, eu acho que eu tenho até... tenho isso. Mas eu passo tudo, vou passar 
isso tudo por e-mail, depois eu...
JANDIR: Pronto, ai dep... Ai pega a original depois. É...
CLODUALDO: (Não compreendido)
JANDIR:  …  É-é  até  bom,.  É  até-até  bom,  como  vai  gente  hoje  pra  Natal,  se  você  pudesse  entregar  já 
pessoalmente ao pessoal pra já trazer isso segunda-feira, 
CLODUALDO: Pronto, ela pode... ela pode coisa. Agora, na prefeitura aqui tá dizendo, se eu pagar hoje, eu só 
recebo essa certidão segunda-feira.
JANDIR: Pronto.
CLODUALDO: Entendeu? Mas eu vou tentar ver aqui e se eu (não compreendido)...
JANDIR: É, acho que o pessoal vê, acho que com certeza consegue. Para lá na-na, na parte fiscal, né? Falar  
com a auditora, ver se ela consegue liberar sistema.
CLODUALDO: Tá. Tá certo.
JANDIR: Ai vamos lá, proposta, identidade, cpf, sim, e é... comprovante de residência também, então vamo lá,  
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identidade, cpf, comprovante de residência e as certidões, e o material que já está aqui.
CLODUALDO: Tá.
JANDIR: (não compreendido) vai trazer o quê, sua proposta, identidade, cpf, comprovante de residência.
CLODUALDO: Se tudo der certo, pra hoje. Você consegue publica isso e depositar segunda-feira?
JANDIR: Segunda-feira, com certeza.
CLODUALDO: Pronto.
JANDIR: Você me trazendo isso ai, ai eu-eu-eu, era bom ver aqui, ver uma pessoa porque como vai muita gente 
pra Natal hoje, já ia trazer essa documentação toda segunda-feira.
CLODUALDO: Não, tudo bem.
JANDIR: Você pode até pa-pa-fazer o seguinte, você pode ligar pra mim, no meu celular e eu vou tá em Natal 
segunda-feira de manhã e me pa... e me deixar o... e me entregar, onde eu estiver, você liga pra mim e me  
entrega.
CLODUALDO: Pronto, você vai tá segunda-feira de manhã aqui, né? Mas ai...
JANDIR: Vou tá em Natal.
CLODUALDO: … de manhã vai dá tempo de você ainda chegar em Guamaré e fazer o resto?
JANDIR: Sim, eu posso publicar até as quatro hora da tarde, e onde eu, onde eu tiver eu posso publicar. Viu?
CLODUALDO: Pode publicar, mas e o depósito? Entendeu?
JANDIR: Não, mas ai o depósito não é, ai já não é comigo, né?
CLODUALDO: É... Por isso que tem que publicar de manhã, entendeu?
JANDIR: Não, mas eu, o que eu quero dizer a você, publicar de manhã, o fato de eu publicar de manhã não sai 
de manhã, só sai no final do expediente. Só sai de cinco hora da tarde no sistema.
CLODUALDO: Então só vai sair algum depósito terça-feira.
JANDIR: Bom, ai realmente, ai não é comigo...
CLODUALDO: Perco mais um dia.
JANDIR: Ai eu quero dizer o seguinte, eu publicando de manhã, tanto tando publicado de manhã ou a tarde, só 
sai no, só é publicado no sistema de cinco hora da tarde.
CLODUALDO: Tá. Então tá bom, eu vou tentar ver aqui o que eu faço, tá certo? 
JANDIR: Ai. (não compreendido) você, você veja... quer meu... quer meu telefone? Pra quando você ligar pra 
mim segunda-feira entregar essa documentação?
CLODUALDO: Quero, me dê ai.
JANDIR: 8807...
CLODUALDO: 8807...
JANDIR: É... 0767.
CLODUALDO: Como é teu nome?
JANDIR: JANDIR.
CLODUALDO: JANDI.
JANDIR: É.
CLODUALDO: Tá bom, JANDI.
JANDIR: Então, voltando, as certidões, identidade, cpf autenticada, o resto da documentação tá aqui.
CLODUALDO: Tá certo.
JANDIR: E a proposta, a proposta cê já me entrega o original por escrito.
CLODUALDO: Tá, eu lhe dou tudo, original segunda-feira.
JANDIR: Tá certo.
CLODUALDO: Oh, então, dá certo com certeza, né? Porque eu vou fazer isso mesmo, eu vou meter o pau a  
com...
JANDIR: É, você me trazendo todas essas coisas...
CLODUALDO: … vou meter o pau a comprar as coisa.
JANDIR: Você me entrega... Você me entregar esse material na segunda-feira, viu?
CLODUALDO: Hmm... É, é... É... Pode passar o telefone de novo pra KATIUSCIA?
JANDIR: Vou... Pronto, eu vou passar, tá certo.
CLODUALDO: Brigado.
KATIÚSCIA: Alô?
CLODUALDO: Oi. Eu falei com ele agora e, eu só quero que você me... tente ai, veja tudo com ele que eu já tá 
tudo ok, essa certidão vai sair, certo?
KATIÚSCIA: Hmm, hmm..
CLODUALDO: Agora assim, eu queria que você me ligasse até o que, meio dia e dizer “CLODUALDO, pode 
fazer essa loucura”. Eu vou meter o pau a comprar tudo e começar a trabalhar.
KATIÚSCIA: É... Não, querido, eu só preciso que você envie sua documentação, você tendo essa documentação 
a gente já tinha até resolvido isso antes, entendeu?
CLODUALDO: Não, se tivesse falado que poderia ser física, já teria sido feito antes.
KATIÚSCIA: mas é porque o seu contador, me desculpe, mas esse cara é muito irresponsável. Porque se você 
tivesse negociado essa dívida, você já teria muit... de repente você nem   iria pagar a dívida, você negociaria a 
dívida, então você teria uma certidão...
CLODUALDO: Não, essa dívida que tá aqui na minha certidão...
KATIÚSCIA: … e ai você empurrava pra frente.
CLODUALDO: Essa dívida que tá aqui na minha certidão, pra lhe falar a verdade, né nem minha, é uma casa, é 
o IPTU de uma casa que EDVALDO tá morando, que ele comprou mas botou no meu nome o financiamento pra 
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depois transferir pra ele. É trinta reais, KATIUSCIA.
KATIÚSCIA: Não, eu digo da outra, eu digo até da outra.
CLODUALDO: A outra era pra ter resolvido realmente, desde dezembro.
KATIÚSCIA: Ele era pra ter, ele era pra ter resolvido, rapaz.
CLODUALDO: Não,mas não é só culpa dele não também, sabe? Também é culpa de ISABEL também. Porque é 
ela que é responsável por esse setor que tem que deixar as certidões em dia.
KATIÚSCIA: hm-hmm, hm-hmm.
CLODUALDO: Você sabe que funcionário, o contador, só vai se você tiver em cima.
KATIÚSCIA: É, É, é verdade.
CLODUALDO: Você me dizendo então, eu vou, não vou perder tempo. Eu vou, vou fa... Vou começar a fazer o 
que eu puder.
KATIÚSCIA: tá certo, tá bom. Tá jóia.
CLODUALDO: Viu? Tá.
KATIÚSCIA: Segunda-feira eu já lhe dou (não compreendido).
CLODUALDO: Ai, se der uma zebra, você me ajuda.
KATIÚSCIA: Não, não se preocupe não (ri). Tá certo?
CLODUALDO: Você vai me ajudar de algum jeito. 
KATIÚSCIA: Tá certo.
CLODUALDO: Se der zebra. Viu?
KATIÚSCIA: Tá certo, tá bom, tá jóia.
CLODUALDO: E a questão do imposto isso a gente conversa depois, como é, que eu não sei de nada quanto é  
nem nada, então...
KATIÚSCIA: É...
CLODUALDO: então eu tô fazendo tudo no escuro.
KATIÚSCIA: É, não, o que que acontece, caso é... porque eu sei que o imposto, você quando orçou sua cotação 
de preço com a gente, o valor de imposto de empresa é diferente de pessoa física, né?
CLODUALDO: Hm-hmm.
KATIÚSCIA: O que pode, o que pode ocorrer, CLODUALDO, é... se for o caso a gente reduz...
CLODUALDO: Tá.
KATIÚSCIA: O quantitativo, entendeu?
CLODUALDO: Certo, certo.
KATIÚSCIA: Agora, tem que vir uma nova proposta também, ai... Mas eu vou ver aqui com TÉRCIA, tá certo..?
CLODUALDO: Tá certo, tá certo.
KATIÚSCIA: … Como é que vai ser feito.
CLODUALDO: Tá jóia.
KATIÚSCIA: Tá-tá. Tchau.
CLODUALDO: Beijo.

6909428 03/02/12
11:02:51

(00:00:31)
Clodoaldo Bahia x Katiúscia

KATIÚSCIA: Alô?
CLODUALDO: Alô. Vou conseguir hoje, agora.
KATIÚSCIA: Tá vendo? Olhe ai. Pronto. Pois passe por e-mail.
CLODUALDO: Só pagando, sabe? Trinta reais... sacrif... (ri)
KATIÚSCIA: É triste, viu? É triste, viu? (ri)
CLODUALDO: Tá...
KATIÚSCIA: Graças a Deus então. Vai dar certo.
CLODUALDO: … Vou conseguir, só tô esperando é o... EDVALDO chegar.
KATIÚSCIA: Pois passe por e-mail, viu?
CLODUALDO: Tá.
KATIÚSCIA: Tá-tá (ri).

6909504 03/02/12
11:25:10

(00:05:27)
Clodoaldo Bahia x Katiúscia/Jandir

KATIÚSCIA: Alô?
CLODUALDO: Olhe, eu já tô com a certidão na mão.
KATIÚSCIA: Hm...
CLODUALDO: E tem um número que pode ser retirado ai, outra via ai. Agora...
KATIÚSCIA: Então me dê o número aqui.
CLODUALDO: … o telefone de JANDIR, que ele me passou, não... não... tá dando em outra pessoa. Mas eu  
vou lhe dar o número.
KATIÚSCIA: (para terceiro) Peça ai a JANDIR o telefone dele, que CLODUALDO quer passar o número da 
certidão pra ele e o telefone que ele deu não a... cai em outra pessoa. (pausa) Pega aqui.
KATIÚSCIA: Perai, vou passar o que o telefone, só um minutinho.
JANDIR: Oi.
CLODUALDO: Oi, JANDIR.
JANDIR: Diga ai, mestre.
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CLODUALDO: JANDIR, você me deu o número 8807-0767, não foi?
JANDIR: Foi. 0767.
CLODUALDO: Era 88... o quê?
JANDIR: 8802.
CLODUALDO: Ah, 02...
JANDIR: 0767.
CLODUALDO: Pronto, vou lhe ligar agora, cê atende, tá certo?
JANDIR: Eu só tô, só tô dize uma... É... Posso falar, posso fazer um pedido a você também? Quando você se 
encontrar segunda?
CLODUALDO: Sim.
JANDIR: A proposta é... date ela, que tá sem data.
CLODUALDO: Sim, tá sem data, né?
JANDIR: É, sem data e... mais uma coisa, que é uma coisa até simples.
CLODUALDO: Mas é pra botar a data?
JANDIR: A data, a data... de hoje, de onte. Tem problema não
CLODUALDO: Olhe, (Não compreendido)
JANDIR: Ai cê bota “Natal, 03 de fevereiro 2012”
CLODUALDO: Tá.
JANDIR: Ai outra coisa, outra coisa também simples, também. O cara que vai autenticar os documentos seus 
pessoais  como identidade, CPF e comprovante de residência,  autentique só, é...  reconheça primeiro a sua 
assinatura também, na proposta.
CLODUALDO: Certo. Assinatura, né?
JANDIR: É, na assinatura, na proposta. Viu?
CLODUALDO: Agora deixa eu te dizer, é...
JANDIR: Diga ai.
CLODUALDO: Eu já tô com a certidão, tem o código aqui que você pode acessar ai já, pra vocês tentar publicar 
isso hoje, porque ai era... É a... a-a-a-a... eu corri pra gente conseguir fazer isso, certo? Tá dizendo aqui, “a 
autenticidade dessa certidão deve ser conferida na internet no site www.natal.rn...”
JANDIR: É, se você conseguiu eu vou tentar puxar eles aqui.
CLODUALDO: (não compreendido)
JANDIR: Eu vou tentar puxar, eu vou tentar puxar eles aqui.
CLODUALDO: Eu vou lhe dar o código.
JANDIR: Perai um momentinho. Aqui tem a caneta, perai, aqui tem. (pausa) Diz ai.
CLODUALDO: 0-8-4-7-8
JANDIR: 0-8-4-7-8
CLODUALDO: ponto.
JANDIR: Vá.
CLODUALDO: 7-5-8-9-9
JANDIR: Ahn...
CLODUALDO: ponto.
JANDIR: Aahn...
CLODUALDO: 8-6-1-1-9.
JANDIR: 8-6 o quê?
CLODUALDO: 1-1-9
JANDIR: 1-1-9
CLODUALDO: ponto.
JANDIR: Ahn...
CLODUALDO: 20-4-1-3. 20, dois zero, 4-1-3.
JANDIR: 24-1-3
CLODUALDO: Não, 24 não, é dois zero, 4-1-3. 
JANDIR: Ah, dois zero.
CLODUALDO: 4.
JANDIR: 4-1-3
CLODUALDO: Repita ai.
JANDIR: Deixa eu só aqui... Deixa eu ver se eu consigo tirar pelo seu CPF, qual o seu CPF, diga ai.
CLODUALDO: O meu é 3-6-6
JANDIR: 3-6-6
CLODUALDO: 6-2-7.
JANDIR: 6-2-7
CLODUALDO: 8-0-5
JANDIR: 8-0-5
CLODUALDO: 10.
JANDIR: 10.
CLODUALDO: Só repita o número, só repita o número ai, que você...
JANDIR: Não, repita por favor ai de novo o seu CPF.
CLODUALDO: 3-6-6
JANDIR: Ahn.
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CLODUALDO: 6-2-7
JANDIR: Ahn.
CLODUALDO: 8-0-5
JANDIR: Ahn
CLODUALDO: 10
JANDIR: Vou repetir o número, 0-8-4-7-8.
CLODUALDO: Certo, ponto.
JANDIR: 0-8-4-7-8, 75-899
CLODUALDO: Tá.
JANDIR: 8-6-119
CLODUALDO: Certo.
JANDIR: 200-4-13
CLODUALDO: Pronto, isso mesmo. E tem aqui em cima, é... O número da certidão.
JANDIR: Qual é o número da certidão?
CLODUALDO: 6-1-7-5
JANDIR: 6-1-7-5, foi emitida hoje, qual o horário da certidão? O horário.
CLODUALDO: O horário, deixa eu ver. Certidão emitida...
JANDIR: (Não compreendido).
CLODUALDO: É... “às 11h18m04s”
JANDIR: Porque tem uma certidões que eles pedem a... o tempo, sabe?
CLODUALDO: Como? Sim... o quê?
JANDIR: Tem umas certidões que eles, quando pedem a autenticidade, eles pedem o tempo, o horário que saiu.
CLODUALDO: É 11h18h04s
JANDIR: Certo, eu vou tenta puxar aqui ai me... ai eu dou... dou resposta a você.
CLODUALDO: Pronto, então, dos documentos que você me pediu...
JANDIR:  Agora,  esses  documentos  que  eu  lhe  pediu,  autenticados,  e  a...  o...  reconhecimento,  tem  que 
providenciar hoje.
CLODUALDO: Providencio isso tudo agora, vou autenticar tudo, você já pode fazer tudo, certo? Porque eu já  
vou tirar daí.
JANDIR: Eu vou, eu vou só tentar puxar sua certidão daqui.
CLODUALDO: É o quê?
JANDIR: Eu vou tentar puxar sua certidão daqui, agora.
CLODUALDO: Tendo ai, ai...
JANDIR: Eu dou uma resposta...
CLODUALDO: É, com isso você, com isso você já consegue publicar??
JANDIR: Com isso (não compreendido), porque eu não sei, a certidão eu puxando daqui eu consigo.
CLODUALDO: Certo, pronto.
JANDIR: Agora, volto a dizer, eu preciso que você me torne essa documentação com a data de hoje.
CLODUALDO: Vou fazer tudo agora. Vou fazer tudo agora. Vou fazer o documento lá.
JANDIR: Autenticação e o reconhecimento de firma.
CLODUALDO: Vou autenticar, vou reconhecer, vou fazer a proposta agora, já vou até mandar ela imprimir para 
eu chegar lá e autenticar.
JANDIR: Tá, ai reconhecer sua firma na proposta
CLODUALDO: e reconheço a firma e a assinatura.
JANDIR: Certo. Tá certo? 
CLODUALDO: É isso?
JANDIR: É, exatamente.
CLODUALDO: Tá bom, brigado.
JANDIR: Tá, de nada.

6909598 03/02/12
12:02:08

(00:01:37)
Clodoaldo x Jandir

JANDIR: Oi? Diga ai, CLODUALDO.
CLODUALDO: (não compreendido). Ó, eu liguei pro celular, mas não atendeu. (não compreendido)
JANDIR: É porque eu não tô a... eu tô aqui na reunião ai o celular ficou lá na sala.
CLODUALDO: Tá. Olhe, tá tudo no seu e-mail. Eu consegui tirar...
JANDIR: No e-mail de KATIÚSCIA, né?
CLODUALDO: É, exatamente. Tirei a de Natal, já foi comprovante de residência, já foi... tem a identidade, cpf, já 
autenticada.
JANDIR: Certo, ai eu pego essa documentação com você original hoje, né?
CLODUALDO: É, como é que você vai se encontrar comigo pra pegar?
JANDIR: Não, quando eu tiver em Natal eu ligo pra você.
CLODUALDO: Pronto, você quer já saber aonde... Você chega em Natal... Porque eu...
JANDIR: Onde é que é... Onde é que é a sua loja? Diga ai, pra mim.
CLODUALDO: Sabe aonde é a Pedra Preta? Na Integração?
JANDIR: Pedra Petra... Sei, já sei onde é a Pedra Preta na Integração.
CLODUALDO: Pronto, naquela rua da Pedra Preta, você entrando ao lado ali, atrás da Pedra Preta, mesmo 
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atrás, na rua lateral dela, atrás, tem um terreno baldio, depois é a gente.
JANDIR: Certo.
CLODUALDO: Até as 18h, e... todo esse documento vai tá com MARINA aqui, no-na frente logo no escritório.
JANDIR: Pronto, eu pego com MARINA ai então.
CLODUALDO: Se você não conseguir chegar até as 18h.
JANDIR:  Não,  eu  chego,  eu  chego.  Eu  saio  daqui...  vou  sair  daqui  a  pouco,  eu  passo  pra  pegar  a 
documentação, viu?
CLODUALDO: pronto, então ai o que você precisava pra fazer esse processo publicar (não compreendido)
JANDIR: Não, é isso ai, a proposta, a proposta, os dados, pronto. Veja ai pra mim. Ai eu vou... 
CLODUALDO: Como é que eu...
JANDIR: … tou abrindo, tou abrindo o e-mail agora aqui, viu?
CLODUALDO: Tá. Como é que eu me certifico no final do dia, se foi publicado?
JANDIR: Se... a gente, a gente não vai se falar hoje?
CLODUALDO: Pronto, beleza.
JANDIR: Tá bom?
CLODUALDO: Tá jóia. 
JANDIR: Tá.
CLODUALDO: Brigado.
JANDIR: De nada, tchau.
MNI/HNI: (voz de fundo não compreendida)
HNI: (voz de fundo) … qual foi a associação?

Em consulta ao Portal da Transparência, constata-se que, no dia 08 

de fevereiro de 2012, foi publicado o extrato de Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 

26/2012 referente  à  contratação  do  investigado  CLODOALDO  BAHIA NOGUEIRA.  No 

mesmo dia, o contratado e a Secretária de Administração e Finanças  TÉRCIA RAQUEL 

OLEGÁRIO DE CARVALHO conversam: 

6945614 08/02/12
21:28:59

(00:00:59)
Clodoaldo Bahia x Tércia

TÉRCIA: Alô?
CLODUALDO: Oi, é CLODUALDO.
TÉRCIA: CLODOALDO, aqui é TÉRCIA. Kati... KATIÚSCIA tá agora numa, numa reunião...
CLODUALDO: Certo
TÉRCIA: Viu? Amanhã, amanhã tá tudo OK. Você já viu a publicação?
CLODUALDO: Vi não, tava tentando olhar mas não...
TÉRCIA: Pronto.  Foi  publicado.  Agora,  acho que sai  amanhã, entendeu? Pelo horário que foi  publicado. Ai 
amanhã a gente tá, amanhã eu tô organizando tudo aqui, ai eu dô um alôzinho pra você.
CLODUALDO: Tá bom, minha filha...
TÉRCIA: Viu?
CLODUALDO: ... porque a gente já tá ai colocando as coisa já.
TÉRCIA: É, é verdade, viu? Mas pode deixar que a gente tá também na mesma preocupação com você.
CLODUALDO: Tá bom, minha querida.
TÉRCIA: Tá bom?
CLODUALDO: Obrigado, viu?
TÉRCIA: De nada.
CLODUALDO: Tchau.
TÉRCIA: Tá, tchau.

No  diálogo  abaixo  transcrito,  CLODUALDO  BAHIA NOGUEIRA e 

TERCIA RAQUEL OLEGÁRIO DE CARVALHO tratam do pagamento:

6953204 09/02/12 19:52:35 Clodoaldo Bahia x Tércia
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(00:01:35)
TERCIA: Alô?
CLODUALDO: Nada, viu?
TERCIA: Nada, é porque a conta não tava cadastrada, ai ficou pra amanhã de manhã a tesoureira fazer. Viu?
CLODUALDO: Ai, Jesus.
TERCIA: (ri) É... Do jeito que você fica ai, a gente fica aqui. É uma luta, viu?
CLODUALDO: Mas ai você cadastrou já?
TERCIA: Não, ela vai cadastrar amanhã de manhã, porque ela tem que ir na agência.
CLODUALDO: Sei.
TERCIA: Viu? Mas amanhã de manhã já vai ser é... dos primeiros.
CLODUALDO: Tá, o caminhão já tá ai colocando as coisas na rua, mulher.
(conversa de fundo não compreendida)
TERCIA: Ai meu Deus do Céu (ri). Ei, então tá bom, viu? Ai amanhã de manhã...
CLODUALDO: Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
TERCIA: Assim que fi... Assim que fizer a gente liga pra você.
CLODUALDO: Tá.
TERCIA: Viu? Tá bom, tá.
CLODUALDO: Quem tá falando?
TERCIA: É, é... Você me ligou...
CLODUALDO: De manhã eu já tô le apurrinhando lá pras dez hora eu já tô lhe apurrinhando.
TERCIA: Eu sei, e eu... Eu vi suas ligação tudinho, eu digo "Atendo nada, pra mim dizer o quê a ele? Que ainda  
é...  tava  andando  o  negócio."  Ai  quando  chegou  na  controladoria,  que  subiu  pra  tesouraria,  que  eu  vim 
empenhar, ai eu disse "ai agora sim".
CLODUALDO: Mas essa... essa tesoureira trabalha amanhã, não vai, pelo amor de Deus?
TERCIA:  Faz,  faz,  de  manhã  logo  cedo.  Ela  já  tá  ciente.  Ela  sentou  pra  fazer  ai...  deu  bronca  no-no...  
cadastramento. Viu?
CLODUALDO: Tá jóia.
TERCIA: Tá bom, tá.
CLODUALDO: Obrigado.
TERCIA: Brigada, viu? Nada, tchau.

Após a contratação para o Carnaval/2012, Clodoaldo Bahia e Kelley 

Margareth continuam mantendo contato, demonstrando que existe uma parceria antiga e 

consolidada entre eles para desviar recursos públicos. 

Em nova consulta  ao  Portal  da  Transparência,  constata-se que  a 

empresa DESIGNER BRASIL EVENTOS E DECORAÇÕES, que tem como um dos sócios 

Clodualdo  Bahia,  foi  novamente  contratada  no  mês  de  março  através  do  Termo  de 

Inexigibilidade de Licitação nº 062/2012. O Termo de Inexigibilidade foi publicado no dia 

21  de  março  de  2012  (quarta-feira)  e  tinha  como  objeto  a  “contratação  de  empresa 

especializada em decoração e confecção de cenários e figurinos para a Paixão de Cristo 

2012, atendendo ao calendário Turístico do Município de Guamaré/RN” pelo valor total de 

R$ 150.000,00.

Esta  nova  contratação  seguiu  o  mesmo  modus  operandi das 

anteriores,  ou  seja,  foi  previamente  arquitetada  pela  contratado  com  a  Administração 

Pública,  conforme  se  infere  das  seguintes  mensagens  trocadas  entre  KELLEY 
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MARGARETH e Clodualdo Bahia:

Mensagem 
Recebida

23/03/2012 09:18:25
558488720672 

x 
558488667379

Amiga Tercia nao  me atende esta ficando 
inviavel so posso comecar com a entrada

Mensagem 
Originada

23/03/2012 09:33:07
558488667379 

x 
558488720672

Home vc nunca tenhe uma reseerva por 
menor Que sehja, jafoi oublicado quintq 
segunda sai , agora por favor faca. Un 
negocio de da deixar toDo nundo de l@@

Mensagem 
Originada

23/03/2012 09:33:10
558488667379 

x 
558488720672

eso de bonito comece isSo toda vida essa 
presSao danada.Se lembre do que me 
disse aqui em casa Que ia ficar umsenario 
lindo e e meu nome que ta em jogo@@

Mensagem 
Originada

23/03/2012 09:33:13
558488667379 

x 
558488720672

vil.meta o aco a trabalhar.@@

Mensagem 
Originada

23/03/2012 10:45:12
558488667379 

x 
558488720672

E porfavor ja vavendo o sao joao para nao 
dizer que ta em cima ok. E vc ja sabe que 
que ta. Em cima tambem. E por favor 
ageite essesas certidoes ok. Prec@@

Mensagem 
Originada

23/03/2012 10:45:14
558488667379 

x 
558488720672

iso da municipal..@

Mensagem 
Recebida

23/03/2012 11:05:16
558488720672 

x 
558488667379

Pode dexar seu pedido e uma ordem kk 
bjos

Note-se que no diálogo travado entre Kelley Margareth, Secretária de 

Turismo, e Clodoaldo já se discute também a contratação da empresa para a decoração da 

Festa de São João, que não chegou a se realizar diante da grande repercussão na mídia 

dos gastos realizados com o Carnaval 2012 e a Festa de Emancipação 2012.  

Além  da  Chefe  de  Gabinete  Katiúscia,  da  Secretária  de  Turismo 

Kelley Margarth e da Secretária de Administração e Finanças Tércia Raquel, a tesoureira 

GEUSA MORAIS LIMA SALES teve participação ativa na conclusão da contratação ilegal de 

Clodualdo Bahia para o Cenário da Paixão de Cristo de 2012, como revelam as conversas a 

seguir:

7223428 26/03/2012 12:11:21 Clodualdo (8488720672) x Tércia

CLODUALDO: Alô?
TÉRCIA: Alô.
CLODUALDO:  Oi Tércia, Clodualdo.
TÉRCIA: Oi, menino acabei de falar de você agora.
CLODUALDO: Foi? Kelley mandou  eu ligar pra você. Que você (interrompido pelo interlocutor)
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TÉRCIA: Pronto, eu tô aqui, é... eu tô encaminhando uma pessoa hoje a tarde.
CLODUALDO: Certo.
TÉRCIA: Ai... ai aonde é que dá, aonde é que a gente pode, assim, eu marcar pra vocês encontrar?
CLODUALDO: Poder ser, é... Lá na minha empresa? Ou é melhor um lugar mais fácil de você ir?
TÉRCIA: Não, onde você disser, eu tô, até pedi pra pessoa anotar  aqui o nome da empresa e o endereço da 
empresa.
CLODUALDO: Pronto, vou tá na empresa a partir de 14h30 lá.
TÉRCIA: Pronto. Eu acredito que até as 16h vai tá passando.
CLODUALDO: Tá certo
TÉRCIA: Tá bom?
CLODUALDO: Sabe onde é o endereço, né?
TÉRCIA: Sei... Sei... Ai a pessoa vai passar lá e ai, é... conversa com você, viu?
CLODUALDO: Tá bom.
TÉRCIA: Tá certo? Tá bom?
CLODUALDO: Tudo bem.
CLODUALDO: Tá certo.
TÉRCIA: E ai... e ai... no resto tá tudo ok, né?
CLODUALDO: Tá tudo ok já?
TÉRCIA: Tá, tá.
CLODUALDO: Pronto.
TÉRCIA: Viu? Desde quarta-feira. 
CLODUALDO: Tá beleza
TÉRCIA: Que foi publicado, tá certo?
CLODUALDO: Certo, tá joia.
TÉRCIA: Tá bom. Tá ok. Tá bom. Tá.
CLODUALDO: Obrigado. Tchau.
TÉRCIA: Nada. Tchau.

7225888 26/03/2012 17:21:54 Edvaldo (Designer Brasil) (8487171727) x Tércia

TÉRCIA: Alô?
EDVALDO: Tércia?
TÉRCIA: Oi?
EDVALDO: Tércia, é Edvaldo.
TÉRCIA: É quem?
EDVALDO: Edvaldo da Designer Brasil
TÉRCIA: Sim, oi Edvaldo.
EDVALDO: Você tem alguma notícia pra mim ai?
TÉRCIA: Nenhuma ainda, vice? Tenho que sentar com KATIUSCIA. Eu tive ai em Natal num seminário quinta e 
sexta. Ai desencontrei dela, sabe? Porque você disse que ela disse que ia ver, num foi? 
EDVALDO: Isso.
TÉRCIA: Junto comigo aquela situação. Mas ai, preciso saber dela. Eu tô aguardando ela amanhã.
EDVALDO: Sei, então quando você encontrar com ela, fale com ela, veja ai mulher, pelo amor de Deus. porque 
eu tô aperriado.
TÉRCIA: Falo. Dê uma ligadinha pra ela também, viu?
EDVALDO: Pronto, eu vou ligar.
TÉRCIA: Ta certo? Pronto, tá bom. Tá tchau.
EDVALDO: Tá tchau.
7226029 26/03/2012 17:41:14 Geuza (8488263848) x Tércia

JUCA: Alô?
GEUZA: Oi?
JUCA: Diga.
GEUZA: É... quem tá falando?
JUCA: É Juca.
GEUZA: Oi, é Geuza (risos)
JUCA: Diga Geuza (risos)
GEUZA: TÉRCIA tá por ai?
JUCA: Tá, vou passar pra ela.
GEUZA: Tá ok.
JUCA (falando com TÉRCIA): GEUZA
TÉRCIA: Ei...
GEUZAA: Oi?
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TÉRCIA: Eu liguei pra você, deu certo?
GEUZA: Deu, eu tô aqui já. 
TÉRCIA: Tá certo.
GEUZA: Viu?
TÉRCIA: Tá certo. Tá bom então.
GEUZA: Tá ok.
TÉRCIA: Eu já ia dá uma ligadinha pra vê se deu tudo certo (risos).
GEUZA: Tá, tá dando.
TÉRCIA: Ei, tá bom então. Até amanhã , viu?
GEUZA: Até.
TÉRCIA: Tá, tchau.
GEUZA: Tchau, melhoras.
TÉRCIA: Tá, obrigada. Já tô em casa. O povo aqui tá tudo admirado porque eu cheguei.
GEUZA: (risos)
TÉRCIA: Eu disse é porque eu tô, eu tô tão assim pra baixo (rissos).
GEUZA: É (risos).
TÉRCIA: Ei, tchau GEUZA.
GERUZA: Tá bem. Tá ok.
TÉRCIA: Tá, tchau.
7231062 27/03/2012 10:56:30 Tércia x Kelley (8488667379)

(…)
TÉRCIA: Ontem GEUZA teve lá, num foi?
KELLEY: Foi, foi.
TÉRCIA: Pronto, ai ali, graças a deus, já tá resolvido.  Eu vou até ver com ela, pra ela já... pra deu pra ela fazer, 
tá?
KELLEY: hum, hum.
TÉRCIA: Ai outra coisa. An?
KELLEY: ai... ai... tem mais alguma coisa ai?
TÉRCIA: Se tem mais alguma coisa?
KELLEY: hum.
TÉRCIA: Não, agora não. Eu só queria...  KELLEY me diz uma coisa, é.... aquele negócio que CÉLIO tinha  
pedido, sabe,  pra resolver...
KELLEY: hum
TÉRCIA: Já tá comigo. Ai ele passa em Guamaré?
KELLEY: Tá não, ele foi ontem. Ai voltou, mas tá indo hoje.
TÉRCIA: hum.
KELLEY: Tá levando uns carros de mão, uns negócios, sabe?
TÉRCIA: Sei, sei...
KELLEY: Já tá concluído já? Concluiu?
TÉRCIA: Não, o que, o quê, é... é uma outra coisa, sabe? Num é aquilo não, assim que você tá pensando não.
KELLEY: hum.
TÉRCIA: É um outro, que é daquele rapaz que é cunhado de JOSIVAM.
KELLEY: ah, entendi, entendi, entendi.
TÉRCIA: Ai tá resolvido, mas ele disse que quando tivesse resolvido ele queria na mão dele, sabe? Pra ele...
KELLEY: hum, hum.
TÉRCIA: Pra ele mandar chamar. Demonstrando que ele assumiu e num... que ele fez e num assumiu. Ai eu 
tenho medo que outra pessoa , tá entendendo?
KELLEY:  É bom (trecho incompreendido) também, ele quando for entregar, você orientar ele a dar um freiozinho 
né? Porque ele continua fazendo...
(...)

O encontro levado a efeito entre  GEUSA MORAIS LIMA SALES E 

CLODOALDO BAHIA NOGUEIRA em sua  loja  na  cidade  de  Natal,  certamente,  tinha  a 

finalidade de entregar-lhe certa quantia em dinheiro como adiantamento para o início dos 

trabalhos. Tal prática, porém, não encontra justificativa legal, já que qualquer pagamento 

pela Administração Pública pressupõe a certificação da execução do serviço, o que seria 

impossível no presente caso.
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Após a contratação para o Carnaval 2012 e para a Paixão de Cristo 

de  2012,  Clodoaldo  Bahia  foi  novamente  contratado  para  a  decoração  da  Festa  de 

Emancipação Política de Guamaré-RN. Compulsando o PIC nº 011/2013, observa-se que o 

processo de contratação da empresa Designer Brasil, pertencente a Clodoaldo Bahia, para 

realizar a decoração da Festa de Emancipação Política de Guamaré se iniciou formalmente 

em  26.04.12,  com  a  assinatura  de  memorando  por  KALINY  KAREN  DA  FONSECA 

TEIXEIRA, já nomeada Secretária de Turismo.

Mais  uma  vez,  certamente,  o  procedimento  de  contratação  foi 

ilegalmente  produzido,  consoante  deixa  entrever  um  diálogo  interceptado  de  Clodoaldo 

Bahia a respeito das contratações com o Município de Guamaré :

7190888 21/03/2012 14:19:09 HNI (88720672) X Tércia

Voz da gravação da Oi: “Sua chamada está sendo encaminhada para caixa de mensagens e estará sujeita a  
cobrança após o sinal (bip) oitenta e quatro, oito, oito, um, oito, três, nove, um, cinco (84-8818-3915) deixe seu 
recado após o sinal (bip).”
CLODUALDO BAHIA: “eu sei  que,  tem sim,  (palavra não compreendida)  mexe com contabilidade,  tem os  
produtos  dele,  mas  mexe com contabilidade  e  que ia  ficar  muito  alto  e  que  já  estava  muito  preocupado,  
entendeu?”; 
CLODUALDO BAHIA: “como é?”
CLODUALDO BAHIA: “não, é desde do carnaval que ele pegou agora, o problema dele, a situação dele é pior  
do que a sua, do que a minha muito, porque ele para ganhar uma concorrência, quando pedem eliminação, vai  
15 pessoas, com 15 empresas, para que ele não participe, eu tenho que dar R$10.000,00 a cada um, entendeu?  
Então  antes  eu  não  tivesse  feito,  mas  agora  que  eu  finquei  o  pé  lá  dentro,  quando  eu  receber  esses  
R$500.000,00, eu tenho que tá fazendo parte. Entendeu?”; 
HNI1: “agora que vocês estão lá dentro”; 
CLODUALDO BAHIA: “nada, nem sei.”
HNI: “as coisas dele é tudo” ...(não compreendido pelo analista);
CLODUALDO BAHIA: “primeiro você tem que fechar a área”;
HNI1: “a menina da MP ligou para mim hoje”;
MNI: “quem menino?”;
HNI1: “da MP, perguntando se podia fazer umas perguntas, o que eu queria fazer ”;
CLODUALDO BAHIA: “eu tava dizendo ai que ele devia fazer de tarde no interior, num é não!”;
Voz de gravação da Oi entra e abafa as vozes de fundo: “desculpe, seu tempo de gravação acabou.”
HNI1: “pedi que ele mandasse para mim pro meu e-mail”;
Voz de gravação da Oi entra e abafa as vozes de fundo: “para gravar novamente, digite oito, para gravar a  
mensagem, desligue.”
CLODUALDO BAHIA: “ele tinha direito a 50% porque”...(não compreendido pelo analista).
Voz de gravação da Oi entra e abafa as vozes de fundo: “para gravar novamente, digite oito, para gravar a  
mensagem, desligue.”
CLODUALDO BAHIA: “tá ligado, Juliane.”
Voz de gravação da Oi entra e abafa as vozes de fundo: “para gravar novamente, digite oito, para gravar a  
mensagem, desligue.” 
Voz de gravação da Oi entra e abafa as vozes de fundo: “para gravar novamente, digite oito, para gravar a  
mensagem, desligue.”

A existência  de  fraudes  nas  licitações  comandadas  pelo  núcleo 

político e familiar de Katiuscia Miranda, Kaliny Karen e Kelley Margareth, aliás, parece ser a 

regra  na  Prefeitura  de  Guamaré.  Abaixo,  tem-se  interceptação  envolvendo  a  Chefe  de 

Gabinete que confirma essa suspeita:
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7056324 27/02/12
14:51:28

(00:00:36)
Katiúscia x HNI

KATIÚSCIA, enquanto o telefone estava chamando, diz (Voz de fundo): “tá entendendo? Ele tem 
que vim pra dizer a Lula...(trecho não compreendido pelo analista)...a proposta era um milhão e 
tanto,  mas o cabra foi  lá...  (trecho não  compreendido pelo analista)... tem que dizer  tudo,  a  
verdade, uma pessoa de fora foi lá, não tinha habilitação, só fez baixar os preços e agora ou a gente  
baixa os preços...(trecho não compreendido pelo analista)... porque o lucro que vai dar disso aqui é  
três mil reais, diga logo assim de cara! Entendeu?Então assim, ou a gente diminui...”.  HNI diz: “ na 
hora eu só disse que ia ficar....”

Em  outro  diálogo,  KALINY  KAREN conversa  com  um  provável 

empresário identificado como Rafael e deixa claro a existência de “esquema” na contratação 

de atrações musicais:

7070623 01/03/2012 17:40:47 Rafinha (8420100000) x Kaliny

KALINY: Alô?
RAFINHA: KALINY, é...
KALINY: Oi, meu cunhado. 
RAFINHA: E ai, tudo bom?
KALINY: Graças a Deus.
RAFINHA: Ei, é... Eu queria ver com vocês, é... Eu acho que você não teve tempo não, né? De falar com o 
pessoal da-da... da banda?
KALINY: RAFINHA, não, não falei assim. Mas eu vou tentar com ele segunda-feira.
RAFINHA: Tá. Não, é porque eu já queria fechar, sabe?
KALINY: Dá certo? Não, eu vou falar com ele, segunda-feira eu já lhe digo, naquele esquema que eu lhe disse. 
RAFINHA: Pronto, ai eu já dava a minha parte, sabe?
KALINY: Pronto, pois então assim que eu tentar.
RAFINHA: Só fechar logo o dia e tal, essas coisas.
KALINY: Pois segunda-feira eu vou sentar com ele e eu ligo pra você pra você ir comigo, tá certo?
RAFINHA: Tá bom.
KALINY: Combinado.
RAFINHA: Valeu, um beijo.
KALINY: Um cheiro, um beijo
RAFINHA: Tá.
KALINY: Tchau.

7149856 15/03/2012 11:23:30 Rafael x Kaliny

KALINY: Oi Rafael.
RAFAEL: Tudo bom? Deixe eu te falar. Eu tô com uma nota fiscal aqui pra te entregar.
KALINY: Eu tô indo na Prudente agora, la na Kitchen, vizinho ao Nordestão.
RAFAEL: Vizinho ao Nordestão. Deixe eu te fazer uma pergunta.
KALINY: Oi.
RAFAEL: Tem como pegar aqui no meu apartamento agora?
KALINY: Onde é?
RAFAEL: Do lado, você vindo na Salgado Filho você sabe onde é a Toyota, né? 
KALINY: Sei.
RAFEL: Pronto, ai quando acabar o muro da Toyota a primeira a direita, o primeiro prédio do lado esquerdo.
KALINY: Perai, na Salgado Filho
(...)
KALINY: Eu tô ao contrário. Vamos fazer o seguinte. Quando eu tiver passando pra casa eu passo.
RAFAEL: Pronto, beleza então. Tá comigo.
KALINY: Viu?
RAFAEL: Me ligue que qualquer coisa eu tô na rua, que tô só fazendo uma conta aqui, ai pra mim não me perder, 
entendeu?
KALINY: Pronto. Tá bom.
RAFAEL: Viu?
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KALINY: Combinado
(...)
7150779 15/03/2012 13:41:10 Rafael x Kaliny

KALINY: Oi Rafael.
RAFAEL: Você tá onde pra mim deixar?
KALINY: Tô aqui do... vizinho ao Nordestão da Prudente
RAFEL: Da Prudente, no Nordestão da Prudente em que altura?
KALINY: Com a Ceará-Mirim.
RAFEL: Como é o nome da loja?
KALINY: Kitchen. Kitchen, vizinho, vizinho ao Nordestão. Kitchen loja de cozinha. 
RAFAEL: Tá bom, eu chego já ai.
KALINY: Tá tchau.

Os  diálogos  envolvendo  Arthur  (filho  de  Kelley  e  Auricélio),  a 

Secretária de Administração TÉRCIA RAQUEL OLEGÁRIO DE CARVALHO, a Secretária de 

Turismo KELLEY MARGARETH  e um provável licitante identificado como “Cesar” também 

sinalizam no sentido de que as fraudes acontecem com mais frequência do que se imagina 

e em todos os segmentos: 

7158860 16/03/2012 14:49:23 Arthur (8488026442) x Tércia

ARTHUR: Alô, TÉRCIA?
TÉRCIA: Oi.
ARTHUR: TÉRCIA é ARTHUR.
TÉRCIA: Oi ARTHUR.
ARTHUR: É...  TÉRCIA, CÉSAR pediu pra peguntar  a  você se precisava mais  de algum documento,  outro 
documento sem ser, fora aquele que você pediu da proposta.
TÉRCIA: Eu vou resolver de outro jeito.
ARTHUR: De que jeito, diga ai. Porque...
TÉRCIA: Viu?
ARTHUR: Certo.
TÉRCIA: Eu já disse a sua mãe.
ARTHUR: foi? Não, porque ele conseguiu, sabe? Os documentos. 
TÉRCIA: hum, sei. 
ARTHUR: Ai, ai? A gente tá indo sábado para ai.
TÉRCIA: Porque assim. Sabe por quê? Eu vou lhe explicar. Porque quando a gente pediu, logo quando a gente 
pediu, se tivesse vindo logo tinha dado certo.
ARTHUR: hum
TÉRCIA: Como demorou. Ai... a gente já licitou. Ai vou fazer de outro jeito.
ARTHUR: Tá, tá bom então.
TÉRCIA: Entendeu?
ARTHUR: Entendi.
TÉRCIA: Viu? Mas pode deixar que eu já tô cuidando disso ai. 
ARTHUR: Sábado, sábado eu converso com você então.
TÉRCIA: Tá certo. Tá bom então, viu?
ARTHUR: Tá?
TÉRCIA: Tá bom então, Tchau.
(…)

7165113 17/03/2012 11:32:41 Kelley (8487040643) x Tércia

TÉRCIA: Alô.
KELLEY: Tais aonde?
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TÉRCIA: hum?
KELLEY: Tais na PM é? (sisos)
TÉRCIA: Nada! (risos). Tô em casa.
KELLEY: O negócio é abafado igual a PM. (risos)
TÉRCIA: (risos) Ei, e tu, tá onde?
KELLEY: Eu estou agora comprando pra minha pousada no Atacadão. Disse 'vou já ligar pra ela pra dizer que  
virei agora'. Voltei as minha origens. (risos)
TÉRCIA: (risos) Mas eu gosto de lhe ver assim, sabia?
KELLEY: (risos) Eu sei.
TÉRCIA: Nam, eu gosto de ver você nas duas coisas. Mas entenda, eu gosto de ver você cuidando do que é 
seu.
KELLEY: É verdade. 
TÉRCIA: (trecho incompreendido) das mão dos outro. Que isso ai é o que é seu pra sempre. Né?
KELLEY: (risos)
TÉRCIA: (risos) (trecho incompreendido) é seu. Agora essas outras coisas minha fia tudo é uma chuva (risos).
KELLEY: Uma chuva grande.
TÉRCIA: É.
(trecho incompreendido – as duas interlocutoras falam ao mesmo tempo).
TÉRCIA: An?
KELLEY: Fala chuva o resto, né?
TÉRCIA: É. É chuva de tudo, chuva de problema, chuva de um bocado de coisa.
KELLEY: É. Chuva de ruindade. (risos)
TÉRCIA: É (risos). Ei, ai até pensei em ir a Natal esse final de semana, mas só que DANIEL tava completando  
ano.
(...)
TÉRCIA: Ai, tu vem pra aqui é?
KELLEY: Vou. Eu num queria ir não, mas ai eu vou porque ARTHUR vai fazer a cirurgia na segunda. Ai pode ser 
que eu precise ficar aqui, né? Ai eu (TÉRCIA começa a falar e interrompe).
TÉRCIA: Quem vai fazer?
KELLEY: ARTHUR, da mão.
TÉRCIA: Hum, hum, sei.
KELLEY: Entende?
TÉRCIA: Ele falou, num sei se é o próximo sábado que ele vinha aqui.
KELLEY: Ele foi hoje viu? Que ele foi fazer uns negócio ai em Guamaré pra voltar. 
TÉRCIA: Ah foi? Então foi hoje que ele disse a mim que vinha.  
KELLEY: É.
TÉRCIA: Porque aquele negócio, sabe?
KELLEY: É mulher (trecho incompreendido) (risos).
TÉRCIA: É que eu disse a ele que num dava pra mim fazer mais daquele jeito.
KELLEY: Hum.
TÉRCIA: Que a gente tinha que (KELLEY começa a falar e interrompe).
KELLEY:  Toda  hora  a  gente  tá  dizendo  isso  a  ele,  né?  Se  ele,  ai  quando  vê  a  solução  depois  (trecho 
incompreendido) já não pode mais.  
TÉRCIA: É, num pode mais. Porque já houve a concorrência, já existe esse contrato. 
KELLEY: Nada,num homologaram ainda, né? 
TÉRCIA: É.
KELLEY: Ainda não aconteceu, né?
TÉRCIA: É.
KELLEY: Mande ele cuidar. Ligue pra ele.
TÉRCIA: Não, mas eu já conversei com ele.
KELLEY: Hum. Pois ele tá indo hoje ai.
TÉRCIA: Ai eu disse a ele que (KELLEY começa a falar e interrompe).
KELLEY: pra tirar uma (trecho incompreendido)
TÉRCIA: Ai eu disse a ele que vou pedir a IRACEMA, sabe?
KELLEY: Hum
TÉRCIA: Porque como foi até pra educação mesmo.
KELLEY: Hum
TÉRCIA: Eu vou pedir a ela. Vou dizer a ela como é que a gente vai resolver.
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KELLEY: Certo. Pois agilize.
TÉRCIA: Tá bom. Tá certo. Então tá bom, quando chegar aqui dê um alozinho pra mim. 
KELLEY: Digo, digo.
TÉRCIA: Nem que seja só pra dizer 'estou em Guamaré'.
KELLEY: (risos) Tá bom, tá.
TÉRCIA: Tá
KELLEY: Tchau
TÉRCIA: Tchau.

7284137 02/04/12
19:46:15 

(00:02:25)
CESAR (8491068939)  x Arthur

CESAR diz: “hei bicho me diz uma coisa: você  falou  um  negócio que deu mesmo o negócio da licitação, Igor 
não soube me dizer direito. Foi o que porra?”
ARTHUR diz: “não, não deu certo não, parece”
CESAR diz: “quem foi que lhe disse”
ARTHUR diz: “rapaz, mainha. Eu acho que aquela empresa que entrou num... eu acho, né? Mas ai...”
CESAR diz: “tinha dado certo a empresa?”
ARTHUR diz: “é, não sei, mas eu não perguntei direito não, sabe?”
CESAR diz: “eu sei”
ARTHUR diz: “mas ai foi isso”
CESAR diz: “tô entendendo. Hei porra me diz uma coisa: você chegou a falar com Tércia?”
ARTHUR diz: “caralho, Tércia...  falei não. Vou ligar pra ela amanhã, vice. Vou ligar pra ela amanhã!”
CESAR diz: “não deixe de falar com ela não”
ARTHUR diz: “mas é porque por telefone num pode pô, não tem como. Entendeu?”
CESAR diz: “eu sei, você pede para sua mãe falar com ela pô ”
ARTHUR diz: “quarta-feira eu vou para Guamaré, quarta-feira, vai ter o aniversário de mainha, ai ela vai tá lá   ”
CESAR diz: “eu sei, tô entendendo”
ARTHUR diz: “entendeu? Ai quarta-feira tu me liga, quarta-feira vou para Guamaré ai tu diz: hei fala com Tércia, 
ai eu me ligo quando estiver lá ”
CESAR diz: “pronto, beleza. Qualquer coisa é pra sua mãe falar pô, pra resolver lá”
ARTHUR diz: “maninha não resolve não boy, só que ela fala assim, mas ela num... pode me ligar  quarta-feira  
que eu mesmo falo com ela!”
CESAR diz: “eu sei” 
ARTHUR diz: “beleza?”
CESAR diz: “ai, pronto beleza. Me diz uma coisa: será que tinha como você se informar sobre o negócio da 
licitação com alguém de lá?”
ARTHUR diz: “vou perguntar a mainha, pra ver ai”
CESAR diz: “veja com ela, por favor bicho, e dê um toque pra mim”
ARTHUR diz: “beleza, vou ver”

Vieram  à  tona,  também,  durante  a  interceptação,  diálogos  entre 

terceiros,  denotando  a  existência  de  conluio  na  contratação  dos  trios  elétricos  para  o 

Carnaval 2012, como demonstra o seguinte diálogo:

 

6950998 09/02/2012 16:01:40 
duração 

= 
00:00:44

HNI (84-9136-1988) x Bruno
Obs.: Dados do relatório do vigia apontam este nº como de 

propriedade de JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA

HNI: Bruno, deixa eu lhe perguntar. Eu tô precisando de uma empresa pra participar de uma licitação lá em 
Guamaré, pra um Trio. É... vocês estão participando de alguma coisa ai, já lá?
BRUNO: Não, não.
HNI: Não, né?
Bruno: Não.
HNI: Pronto, eu vou desenrolar isso, que disse que é o pregão ai vai ter, vai ser terça-feira pra contratação dos  
trios lá. Ai eu tirei... (não compreendido).
BRUNO: Terça?
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HNI: Terça-feira, agora eu vou ter que tá com isso em mãos amanhã...
BRUNO: Sei.
HNI: ...  no primeiro horário, porque tem que ir pra Guamaré deixar isso.
BRUNO: Deixa eu levar pra ele.
(conversa de fundo não compreendida)
BRUNO: Vou só confirmar aqui... (silêncio) 
BRUNO: (conversa de fundo)... é só pra... (não compreendido)... Eu tô dizendo.
HNI: Pronto, veja ai que eu ligo mais tárde. Beleza.
BRUNO: Não, tá. Tá beleza.
HNI: Valeu.

6953737 09/02/2012 

20:47:27 
duração 

= 
00:02:23

HNI (84-8852-1375) x Bruno

HNI diz: “eu falei com um menino lá agora da seguinte maneira, veja só, tem que ir lá amanhã, se for usar a  
empresa do seu irmão, ele tem que ir lá amanhã ou fazer uma procuração logo cedo pra gente ir ou eu ir no 
caso, que eu não queria ir no caso. Eu não queria, fizeram um pedido a mim, eu tenho como botar, entendeu?  
Tem dois trio elétrico na jogada, a proposta inicial vai ser de cento e setenta mil reais por dois trios elétricos.” 
Bruno diz: “pra dois ou pra um?” 
HNI diz: “não, pra dois, tem o segundo que é o principal, o primeiro que é o principal e o segundo que seria  
outro. Sendo que a empresa que ganhar, ele tem que dar a licitação para os dois, ta certo?” 
Bruno diz: “entendi.” 
HNI diz: “o outro trio elétrico ta com Wilson, ele já passou pra mim toda a situação, agora, acabei de falar com  
ele. Tem que ir lá a empresa, a empresa deles não pode porque é de Recife, só pode ser de Natal, tu acredita,  
só pode ser do Rio Grande do Norte?” 
Bruno diz: “e é, até isso empombaram.” 
HNI diz: “ta foda lá, lá ta foda, o que tem que se fazer, é ir lá amanhã de manhã lá, comprasse a coisa que você 
falou por dez reais.” 
Bruno diz: “o edital.” 
HNI diz: “bota a empresa, assina e na terça-feira leva a proposta em carta fechada de cento e setenta mil. Ta 
pra ganhar a proposta, que disse que das três que tem lá, das duas que tem lá é nota demais até, já passaram 
até o bizú, sabe?” 
Bruno diz: “eu sei, mas pêra aí, é carta fechada não é tomada de preço não?” 
HNI diz: “não, vai ser na terça-feira vai abrir o edital, no edital quem ganhar, a gente bota cinqüenta por cento na 
hora e cinqüenta por cento quando chegar com os trios lá. Não é mais aquele negocio e quando eu fiz lá não, é  
chegou com o trio elétrico, é cento e setenta mil, é ganhou, ganhou. Hospedagem por sua conta, combustível  
por sua conta tudo, a prefeitura dá o que está na licitação.” 
Bruno diz: “entendi, então pronto, eu vou falar aqui com pai para fazer o negocio de amanhã, combinar, por se 
for, ele já vai logo cedo com tu, certo?” 
HNI diz: “pronto, certo.” 
Bruno diz: “eu te ligo já, eu te ligo já.”

Os diálogos mencionam contratação pelo valor  de R$ 170.000,00, 

porém, em consulta às publicações do Diário Oficial, infere-se que os dois trios elétricos 

foram contratados pelo valor global de R$ 365.500,00 (R$ 155.800,00 + R$ 209.700,00) com 

a empresa T & M Eventos e Locações Ltda. Esta mesma empresa intermediou ilegalmente 

a contratação da Banda Phapiro para apresentação no Carnaval 2012 pelo valor  de R$ 

160.000,00.

Na  interceptação  abaixo,  tem-se  provável  diálogo  entre  Igor 

Montenegro, esposo de Katiuscia Miranda, e  KALINY KAREN sobre as contratações dos 

trios:
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7000078 15/02/12
21:17:28

(00:13:37)

IGOR MONTENEGRO (Marido de Katiúscia)  x Central de 
Atendimento TAM Linhas Aéreas  

KATIÚSCIA: (Voz de fundo) Você liga para o último, informa, e eles mandam pro seu e-mail.
[Mensagem automática da TAM inicia, não será degravada]
KATIÚSCIA: (voz de fundo não compreendida)... Eu vou sozinha.
MNI/HNI: Mulé cê vai (não compreendido) de noite agora.
ATENDENTE DA TAM: ALEX NALDO LEAL falando, boa noite. Com quem eu falo?
IGOR: Com EUDES MIRANDA.
ATENDENTE: Pois não, seu EUDES, gostaria de viajar pra onde?
IGOR: Amigo, eu gostaria de cancelar um... bilhete emitido pela internet.
ATENDENTE: Pela internet?
IGOR: É-É... isso. Eu-eu...
ATENDENTE: Não tem como cancelar.
IGOR: É, meu Deus, deixa eu me lembrar, meu Deus... É pedir o ressarcimento dos pontos. Eu tô tentan...
ATENDENTE: Qual é o número do localizador, senhor.
IGOR: É, é internacional, meu amigo. É um vôo internacional.
ATENDENTE: Ah é? Então só um momento, só um momento.
(...)
IGOR: (para terceiro) Seguiu o meu conselho?
(Conversa de fundo indistinta)
MNI: (ri)
HNI: (voz de fundo) É cada um com seus (não compreendido)
(...)
IGOR: (para terceiro) Nem pode... Recibo pra policial? Não pode não, KALINY!.
(Conversa de fundo indistinta)
IGOR: (para terceiro) É?
(Conversa de fundo indistinta)
IGOR: (para terceiro) É.
(Conversa de fundo indistinta)
IGOR: (para terceiro) Pressão que só.
(Conversa de fundo indistinta)
IGOR: (para terceiro) É pra ficar uma investigação...
HNI/MNI: (não compreendido)
IGOR: (para terceiro) É.
(Conversa de fundo indistinta)
IGOR: (para terceiro) Digite, bote a senha 3-5-2-5-85 na (não compreendido)
IGOR: (para terceiro) eudes.m.f@hotmail.com
MNI/HNI: (Não compreendido)
IGOR: (para terceiro) tem que ver se a senha chegou primeiro... Não ela.
MNI: Não o quê (não compreendido)
IGOR: (para terceiro) Ela quer descobrir é a senha de EUDES.
(...)
IGOR: (para terceiro) Comprei... Pelo menos minimizou, ia comprar oito mil dólares, ela só tinha seis.
MNI: (Não compreendido)
IGOR: (para terceiro) Tá, é nesse branco ai, nesse branco. 
HNI/MNI: (Não compreendido)
IGOR: (para terceiro) chegou agora, foi?
MNI: (não compreendido)
(...)
IGOR: (para terceiro) 9-0-4-5-5-0.
MNI: (voz de fundo) 9-0-4, Kaliny, 5-5-0.
IGOR: (para terceiro) 8-8-4-20.
(conversa de fundo indistinta)
IGOR: (para terceiro) três do nove do setenta e quatro (03/09/74).
IGOR: (para terceiro) Bichinho.
IGOR: (para terceiro) Meu amigo, me diga o que que faltou desse trio elétrico lá, qual foi o documento que faltou 
do trio elétrico?
HNI: (voz de fundo) Rapaz, foi uma RT.
IGOR: (para terceiro) Uma R... Rapaz, eu não acredito nisso não.
MNI: (voz de fundo) Pra esse com certeza tá faltando documento não.
HNI: (não compreendido)
MNI: (voz de fundo) Foi pra qual (não comprendido)
HNI: (voz de fundo) Ele fez da Bahia.
MNI: (voz de fundo) Mesma coisa, não foi atrás.
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IGOR: (para terceiro) eu disse a ele que tirasse uma daqui de Natal, rapaz.
HNI: (não compreendido)... E na Bahia... (não compreendido) ... nunca mais entrei lá... (não compreendido)
IGOR: (para terceiro) Prenderam os caba do Ministério Público. (ri) Eu achei bom demais. (ri)
MNI/HNI: (Não compreendido.)
HNI: (não compreendido) ... mandando baixar os preço. Foi tudo de pai, cara. Toda.
(...)ATENDENTE DA TAM.2: ARAÚJO, boa noite. Por gentileza, com quem eu falo?
IGOR: Com EUDES MIRANDA.
(...)

Após  o  início  das  festividades  carnavalescas  de  2012,  algumas 

mensagens  trocadas  com  KATIUSCIA  MIRANDA denotam  que  os  contatos  com  os 

responsáveis pelos trios elétricos também ficaram sob sua responsabilidade. A seguir, tem-

se mensagem em que o responsável pelo trio Bradock pede a sua interferência:

SMS 18/02/12 14:27:39
DE: 558597242626

PARA: 558488183877

Conteúdo da mensagem – “Doutora 
me ajude mais um pouquinho, mande 
meu trio(bradock) sair primeiro com a  
banda Phaphiro. Obgd  Jr”

Ao final do evento, ele também se dirige a  KATIUSCIA MIRANDA, 

agradecendo a parceria:

SMS 23/02/12  06:39:12
DE: 558597242626

PARA: 558488183877

Conteúdo  da  mensagem –  “Boa 
noite,  muito  obrigado  por  tudo,  me 
desculpe  por  alguma  falha,  espero  
poder  trabalhar  com  a  Sra.  Mais 
vezes,o seu evento e belissimo, um 
dos mais@@@”

SMS 23/02/12  06:39:16
DE: 558597242626

PARA: 558488183877
Conteúdo  da  mensagem – 
“interessantes que ja participei. abrÇ:  
JR.@@@”

SMS 25/02/12 16:33:07
DE: 557192411573

PARA: 558488183877

Conteúdo da mensagem –  “familia 
x TERRA  e BRADOCK agradece o  
carinho de todos epede desculpa por  
qualquer faLHA”

A “parceria”  foi  aparentemente tão exitosa que um mês depois,  a 

mesma  pessoa,  identificada  apenas  como  “JR”  entra  novamente  em  contato  com 

KATIUSCIA MIRANDA para “acertar” a contratação do próximo evento, ou seja, da Festa de 

Emancipação realizada de 01/05/12 a  07/05/12,  não obstante tal  objeto seja  contratado 
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através de licitação: 

SMS 30/03/12 13:37:53
DE: 558597242626

PARA: 558488183877

Conteúdo  da  mensagem –  “Boa 
tarde  diretora,  seria  possivel  nos 
conversarmos sobre o evento q se  
aproxima?  mes  de  maio.  AbrÇ  Jr.  
@@”

SMS 30/03/12 13:39:07
DE: 558488183877

PARA: 558597242626
Conteúdo  da  mensagem – 
“Podemos sim”

SMS 30/03/12 13:40:11
DE: 558597242626

PARA: 558488183877
Conteúdo da mensagem – “Qnd a 
Sra. pode me receber?”

SMS 30/03/12 13:40:26
DE: 558488183877

PARA: 558597242626
Conteúdo da mensagem –  “Pode 
ser agora.”

SMS 30/03/12 13:41:55
DE: 558597242626

PARA: 558488183877

Conteúdo da mensagem –  “Estou 
no  Ceara,  pode  ser  proxima  
semana? Se  poder qual  dia  posso 
ir?”

SMS 30/03/12 13:42:31
DE: 558488183877

PARA: 558597242626
Conteúdo  da  mensagem –  “Na 
terca as 14:00h”

SMS 30/03/12 13:43:43
DE: 558597242626

PARA: 558488183877
Conteúdo  da  mensagem –  “Esta 
otimo,  estarei  ai,  obrigado  e  bom 
fnds pra Sra.”

Concluída  a  definição  da  programação  das  atrações  musicais  e 

“amarrados”  os  contratos,  iniciou-se,  em  relação  ao  Carnaval  de  2012,  uma  série  de 

contatos entre os agentes públicos e empresários que revelaram um “modus operandi” até 

então desconhecido pelo Ministério Público. 

Em relação  a  eventos  anteriores,  o  Município  de  Guamaré  havia 

adotado a prática da realização de contratos de atrações musicais por inexigibilidade de 

licitação através de empresários intermediários. Ao analisar os documentos apresentados 

pelo Município, constata-se que, no Carnaval de 2012, vários contratos foram celebrados 

diretamente com a atração ou através de empresário exclusivo.  

Porém,  diálogos  interceptados  revelaram que,  em relação  a  nove 

atrações (1-Forro Pegado, 2-Saia Rodada, 3-Grafith, 4-Duas Medidas, 5- Voa Voa, 6-Voa 

Dois, 7-Leva Noiz, 8-Phapiro e 9- Aviões do Forró), os contratos foram assinados com uma 

pessoa jurídica determinada (própria atração ou intermediária), mas houve a participação 

oculta de um intermediário responsável pelas tratativas com a Edilidade, identificado como 
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“Júnior”. 

De  acordo  com  os  procedimentos  de  inexigibilidade,  as  referidas 

atrações foram contratadas através das seguintes empresas: 

 

CARNAVAL/2012 - GUAMARÉ-RN

Atração Forma de 
contrataç
ão

Data Valor do 
contrato com 
o Município

Contrato firmado com Contrato 
assinado por 

Banda 
Grafith 

Direta-
inexigibilid
ade

18.02.12 R$ 110,000,00 Empresa intermediária: Edvânio de 
Oliveira Dantas –ME - CNPJ 
09.424.610/0001-97)
Nome de fantasia: Dantas 
Propaganda e Eventos
Representante da empresa: Edvanio 
de Oliveira Dantas (natal) (Lagoa de 
Pedras) (fls. 165)

Edvanio de 
Oliveira Dantas 
(natal)

Aviões 
do forro 

Direta-
inexigibilid
ade

21.02.12 R$  300.000,00 Diretamente - Antônio Isaias 
Paiva Duarte
- Carlos 
Aristides de 
Almeida Pereira

Saia 
Rodada 

Direta-
inexigibilid
ade

21.02.12 R$ 144.000,00 Diretamente 
Saia Rodada Promoções artísticas 
ltda
Caraúbas-RN

- Antonio  Alves 
da silva

Forro 
pegado 

Direta-
inexigibilid
ade

20.02.12 R$ 160.000,00 Diretamente
Forro Pegado Promoções e Eventos 
Ltda

Douglas 
alexandre nobre 
filho

Banda 
Leva 
Noiz 

Direta-
inexigibilid
ade

20.02.12 R$ 230.000,00 Diretamente

- Empresa: Levanoiz produção 
artísticas e entretenimento Ltda 
(CNPJ 13.336.0714/0001-01)

Alessandro 
Barreto Fraga 

Banda 
Voa Dois 

(fls. 216)

Direta-
inexigibilid
ade

20.02.12 R$ 190.000,00 Empresa Intermediária: LF Eventos e 
Produções Ltda (salvador)

Lucas Torres Cardoso

Lucas Torres 
Cardoso

Banda 
Phaphirô 

Direta-
inexigibilid
ade

18.02.12 R$ 160.000,00 Empresa intermediária: T & M 
Eventos e locações Ltda-ME
CNPJ 13.114.089/0001-69)
Gera Volt Eventos e Locações

Representante: Thayanne Oliveira de 
Morais 

Thayanne 
Oliveira de 
Morais

Banda 
Voa Voa 

Direta-
inexigibilid
ade

19.02.12 R$ 92.000,00 Empresa intermediária: Gilson Luiz 
dos Santos
GP Estruturas – CNPJ nº 
16.076.309/0001-03

Gilson Luiz dos 
Santos 

Banda Direta- 21.02.12 R$ 109.000,00 Empresa intermediária: LF Eventos e Lucas Torres 
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Duas 
Medidas 

inexigibilid
ade

Produções Ltda
Lucas Torres Cardoso

Cardoso

TOTAL DOS NOVE CONTRATOS: R$ 1.495.000,00

Contudo, nos diálogos travados entre “Júnior”, Kaliny karen, Kelley 

Margareth, Katiuscia Miranda, “Luana”, Tércia Raquel e Geusa Morais, ficou claro que as 

noves atrações foram “vendidas” ao Município por “Junior”, em uma clara demonstração de 

conluio envolvendo os agentes públicos,  os representantes das bandas contratadas e o 

empresário “Júnior” para lesar os cofres públicos.

Nas  tratativas,  o  primeiro  contato  interceptado  foi  realizado  entre 

Kaliny  Karen  (à  época  sem  exercer  qualquer  cargo  público)  e  “Júnior”,  até  então  sem 

qualificação conhecida:

6907603 02/02/2012 15:46:51 Júnior x Kaliny

KALINY: (conversa com terceiro) É, infelizmente (risada). Alô?
JÚNIOR: Júnior, tudo bom?
KALINY: Tudo, alô?
JÚNIOR: É Júnior. É Júnior.
KALINY: Ei, me, me liga naquele outro número.
HNI: (Conversa de fundo, voz masculina) Mais alegre.
JÚNIOR: Tá, perai. Tá com o número aqui?
HNI: (Outra voz masculina) Não, quero que responda só isso aí, que o resto é com nós aqui. É pra, é de quatro 
da tarde às seis. É isso?
KALINY: É, não.
HNI: É não o quê.
KALINY: Quatro, cinco, é até as sete. O  percurso faz é três horas.
HNI: Vish, Maria. Faz uma falta.
JÚNIOR: Faz mesmo.
JÚNIOR: A gente consegue pelo menos arrochar pelo menos para duas e meia, porque ai... Meio a meio. A 
gente...
KALINY: Arrocha, a gente arrocha, duas e meia. Quando ele tiver lá, a gente dá muito Whisky a ele para ele 
fazer as três.
JÚNIOR: Pronto. Vai, arrocha o whisky nele.
HNI: Não, porque o problema não é nem só isso. É a gente queria ver se conseguia até começar um pouquinho  
mais cedo porque dessa cidade pra outra dá  380km, entendeu? 
KALINY: Certo.
HNI: Então assim, ai foi 100% a força do cantor. Que ele não gosta de fazer pela loto, ele não gosta. Ele disse, 
Júnior, “vamo perguntar...”
KALINY: (cortando) Então eu tô aqui, na, na Comunicação. Pode colocar né?
JÚNIOR: Pode colocar, eu tô ligado pelos danos.
KALINY: Pronto
HNI: A gente só precisa administrar para começar um pouquinho mais cedo.
KALINY: Não, isso ai é o de menos, porque é o último dia, a gente começa mais cedo e a outra banda estica.
HNI: Que ai eu vou, eu vou ser bem sincero, tô sendo honesto com vocês, vou dizer que é duas horas e meia de 
percurso e no dia eu vou colar no cantor, entendeu?
KALINY: Certo.
HNI: Para domesticá-lo. Vou dizer que é duas e meia porque isso ai não faz.
KALINY: Certo, me diga uma outra coisa. Ai jesus, documento é com Luana ou é com a menina de lá?
HNI: Não, pa-passe pra Luana que isso é nossa maior dificuldade. Cláudio Melo está na Europa, mas 
passe  tudo  que  precisa  aqui,  porque  ai  vou  ter  que  ir  lá  pessoalmente  segunda-feira  buscar  essa 
documentação que se não não vem não, tá todo mundo na Europa lá, viu? 
KALINY: Tá bom.
HNI: Mas pode, pode anunciar.
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KALINY: Tá bom, Combinado.
HNI: Falou. 
KALINY: (para terceiro) Faz um pouqui... (cortado).

No  dia  seguinte,  “Luana”,  provavelmente  a  mando  de  “Junior”, 

mantém contato com Katiúscia  Miranda para encaminhar os documentos:

6909314 03/02/12 10:30:41
Luana x Katiúscia 

.

KATIÚSCIA: Alô?
Luana: Alô, boa tarde. Bom dia, com quem eu falo?
KATIÚSCIA: Com KATIÚSCIA.
Luana:  KATIÚSCIA,  é  LUANA,  é...  eu  tô  passando,  no  e-mail  “carnavalguamare”  que KALINY passou  teu 
contato. E eu tô passando aqui as documentações e... não tô tendo, obtendo o reforço dos e-mails. Ai não sei se 
recebe, se não recebe.
KATIÚSCIA: Meu amor, vamo fazer o seguinte. Você tá passando agora?
Luana: Oi?
KATIÚSCIA: Você tá me passando agora esse e-mail?
Luana: Não, faz dias que eu passei, tá tudo no e-mail.
KATIÚSCIA: Não, mas é porque você deve tá passando no e-mail da tesoureira, eu queria que você passasse no 
e-mail da... é...
Luana:  Fica  difícil  eu  passar  todos  os  e-mails  porque  são  muitos.  Tá  tudo  no  e-mail  guamaré...  é, 
carnaval@gmail.com.
KATIÚSCIA: É... pronto, deixa eu botar aqui, perai, perai. Deixa eu anotar aqui. Carnaval-guamare...
Luana: Não, carnaval@gmail.com. Eu mandei tudo nesse e-mail.
KATIÚSCIA:  carnaval@gmail.com. Certo, então eu vou imprimir tudo isso agora, já-já eu vou ligar para esse 
número.
Luana: Ai eu já mande... Pronto. Eu já mandei também as originais de saia rodada, forró pegado e grafith no 
endereço da prefeitura, né?
KATIÚSCIA: Perai, originais, cê já mandou. Cê já mandou qual?
Luana: Forró Pegado, Grafith e Saia Rodada. E tô mandando agora Voa Voa, Voa Dois, é... (não compreendido)
KATIÚSCIA:  Forró Pegado...  Perai,  devagar...  (ri)  Deixa eu me interar disso hoje,  perai,  só um minutinho... 
Grafith você mandou já os originais...
Luana: Os originais para a prefeitura...
KATIÚSCIA: … Forró Pegado...
Luana: … Forró Pegado, Saia Rodada e Grafith.
KATIÚSCIA: Então, Grafith, Forró Pegado e Saia Rodada. Esses três cê já mandou os originais.
Luana: As originais, tô mandando o restante hoje. Ai eu fico aqui de... (não compreendido)
KATIÚSCIA: Qual é o (não compreendido) que cê tá mandando hoje?
Luana: Eu tô mandando Duas Medidas.
KATIÚSCIA: Duas Medidas...
Luana: Voa Voa, Voa Dois.
KATIÚSCIA: Voa Voa. Voa Dois ou Voa Voa?
Luana: E Levanoiz.
KATIÚSCIA: Voa Dois e Levanoiz. É... 
Luana: Ai o que eu vou ficar devendo...
KATIÚSCIA: … você disse Voa Voa e depois disse Voa Dois.
Luana: É, Voa Voa, Voa Dois...
KATIÚSCIA: Ah, então são duas.
Luana: É.
KATIÚSCIA: Voa Voa, Voa Dois, Levanoiz, Duas Medidas, Saia Rodada, Forró Pegado e Grafith.
Luana:  É, essas quatro agora eu tô mandando hoje,  eu vou ficar  te  devendo o quê. Vou ficar  te  devendo 
Phaphirô...
KATIÚSCIA: Certo. 
Luana: ... que eu mando na segunda-feira. E Aviões de Forró que foi, é... Fechado ontem.
KATIÚSCIA: É, certo. Ok.
Luana: Tá certo? (não compreendido).
KATIÚSCIA: Eu vou fazer o seguinte. Hm... Eu vou fazer o seguinte.
Luana: Ai eu só preciso que veja os e-mails e confira se falta alguma coisa.
KATIÚSCIA: Certo.
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Luana: Pra mim providenciar logo, entendeu?
KATIÚSCIA: Tudo bem, com certeza.
Luana:  Ai,  me  faz  (não  compreendido),  Katiúscia.  Eu  perdi  o  endereço  da  Prefeitura  (rindo)  me  passa 
novamente, por favor.
(…)
Luana:  Pronto,  ai  eu  te  passei  esse  e-mail  e  tu  vai  só  me  respondendo  os  e-mails  que  eu  vou  te  (não 
compreendido) ...
KATIÚSCIA: Eu vou, eu vou...
Luana: … só para eu dar uma olhada ai.
KATIÚSCIA: tá, eu vou dar uma geral agora e vou lhe passar...
Luana:  Tu vai  por banda, é...  tu vai  por banda e ai  você vai  me passando o que você precisa por banda, 
entendeu? Ai eu vou solicitando.
KATIÚSCIA: Certo, porque...
Luana: O que faltar.
KATIÚSCIA: ... faltaram em algumas que nós recebemos aqui, já estão faltando. Ai eu vou lhe confirmar agora, 
se você pudesse providenciar, para a gente, viu?
Luana: Pronto, fechado.
KATIÚSCIA: Ok, tá jóia então, tá. Um abraço. Tchau.
Luana: (não compreendido), muito obrigada, viu? Tchau.

Após  o  início  do  evento,  alguns  diálogos  entre  Kaliny  Karen  e 

“Júnior”,  sem  qualificação  ainda  definida,  revelam  um  conluio  previamente  estabelecido 

entre eles, a tesoureira GEUSA MORAIS LIMA SALES e a Secretária de Administração e 

Finanças TÉRCIA RAQUEL OLEGARIO CARVALHO no tocante ao pagamento antecipado 

das atrações. “Júnior”, durante as apresentações, tenta insistentemente acertar com Kaliny 

a  emissão  das  notas  fiscais  e  pagamento  das  bandas  por  ele  vendidas,  para  evitar  a 

suspensão dos shows:

7010630 17/02/2012 09:57:00 Kaliny x Tércia
TÉRCIA: Alô? Alô?
KALINY: TERCIA.
TÉRCIA: Oi.
KALINY: É porque tem um pessoal que tá ligando pra mainha 
TÉRCIA: Hmm.
KALINY: É... querendo um auxílio de como emitir as notas fiscal, sabe? Ai eu não sei informar. Eu dou o telefone 
de quem?
TÉRCIA: Dê o meu, minha filha. Pode dar o meu, viu?
KALINY: Eu já dei, disseram que tava, que tão, que tá dando desligado. Tão querendo falar com ela: "KALINY, só 
pra... falar com sua mãe, pra saber como é que se emite a nota". Eu disse, "não, mainha tá em Guamaré, ligue  
pra Administração".
TÉRCIA: Pronto, me dê o número.
KALINY: Dou-lhe já.
TÉRCIA: Me dê o número. Cê tem?
KALINY: Eu...
TÉRCIA: Eu ligo.
KALINY: Eu mando ele ligar de novo agora pra você, certo? 3915 (ou 3920).
TÉRCIA: Tá certo, tá OK. 
KALINY: Tá, tchau.
TÉRCIA: Tá bom, tá. Tchau.

7014019 17/02/2012 16:29:28 HNI x Kaliny
KALINY: “Oi!”; 
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HNI: “Tudo bom?”; 
KALINY: “Tudo”; 
HNI: “Deixe eu lhe dizer, eu sei que ta uma agonia do tamanho do mundo aí e imagino como é que ta, segundo 
informação já foi feito depósito de todo mundo”; KALINY: “Certo”; 
HNI: “Apesar que não ta aparecendo nas contas das bandas ainda”; 
KALINY: “Certo”; 
HNI: “O que é que eu quero, eu sei que a tesoureira está com o cara lá”; 
KALINY: “Comprovante”; 
HNI: “É mais isso dai até eu espero, eu só precisava o seguinte,  ela dizer foi feito 92.000,00 no leva nós,  
75.300,00 em tal, porque ai confere pelo extrato”; 
KALINY: “Ta, ta bom, vou ligar para ela”; 
HNI: “Só o nome da banda e o valor que ela fez exato pro cara conferir pelo extrato”; 
KALINY: “Ta bom, ta certo, ok”; 
HNI: “Obrigado, obrigado, tchau”.

Em seguida,  “Junior”  envia  mensagens  desesperadas  para  Kaliny 

Karen, à época apenas filha da Secretária de Turismo:

SMS 
Recebida

17/02/2012 16:57:05

5584997
40412 x 
5584881
83856

dem mais pq j vo estar na avenida com osBlocos 
em Salvador

SMS 
Recebida

17/02/2012 16:57:02

5584997
40412 x 
5584881
83856

m em 5 minutos eles cancela as datas e depois 
das 17:00 nao me aten

SMS 
Recebida

17/02/2012 16:56:59

5584997
40412 x 
5584881
83856

Escritorio deles fecha as 17:00 e se esses 
comprovantes nao chegare

SMS 
Recebida

17/02/2012 16:56:54

5584997
40412 x 
5584881
83856

Kaline pelo amor de deus chegou no limite o 
prazo Salvador disse o 

Neste mesmo dia, durante conversa existente entre KALINY KAREN 

e o  empresário  até  então identificado  apenas  como “Júnior”,  foram fornecidas  algumas 

informações  que  permitiram  a  sua  identificação  como  sendo  ROGÉRIO  MEDEIROS 

CABRAL JUNIOR, representante da empresa FONTTES PROMOÇÕES E EVENTOS:

7014294 17/02/2012 16:57:29 Júnior x Kaliny

KALINY: Oi.
JÚNIOR: KALINY, pelo amor de Deus.
KALINY: Alô?
JÚNIOR: Oi, KALINY, pelo amor de Deus, KALINY.
KALINY:  JÚNIOR,  deixa  eu  lig...  Eu  já  liguei  pra  ela,  tô  só  esperando,  tava  no  banco  resolvendo  um 
probleminha, lhe passava já.
JÚNIOR: Rapaz, esses baiano tão dizendo que não vão vir não.
KALINY: Você tem o telefone dela?
JÚNIOR: Tenho não. O pior é que tem uma menina lá da prefeitura que tá com toda a boa vontade, que tá 
tentando ajudar LUANA lá nisso, ela disse que não entrega os comprovante à menina da prefeitura, a...
KALINY: É. Anote ai 8818.
JÚNIOR: Hmm.
KALINY: ... 3915.
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JÚNIOR: Como é o nome dela?
KALINY: TÉRCIA,  você diz "TÉRCIA,  eu sou da Fontes produções, meu nome é JÚNIOR, e eu estou 
precisando da sua ajuda com relação aos comprovantes do valor. Eu só quero o valor, mesmo que vocês 
não queiram, não consigam escanear os-os... comprovantes, só me diga o valor que foi colocado em 
cada banda."
JÚNIOR:  Tá bom, tá jóia. Como é o nome dela? Geuza?
KALINY: É, não, é TÉRCIA. T-E-R-C-I-A, TERCIA.
JÚNIOR: Essa TERCIA, deixa eu dizer, essa TERCIA que tá ajudando LUANA, tá com a maior boa vontade do 
mundo, sendo que a financeira lá, a tesoureira diz que não entrega os comprovante a TÉRCIA.
KALINY: (não compreendido)...
JÚNIOR: TÉRCIA já foi lá três vezes.
KALINY: ... Ligue pra ela você, você "TÉRCIA", diga "TÉRCIA, meu nome é JÚNIOR tô ligando pra você..."
JÚNIOR: Tá bom.
KALINY: "... pra ver se você me ajuda com esses valores".
JÚNIOR: Tá bom, beleza.
KALINY: Vá, tchau.
JÚNIOR: Tá bom, brigado.

7014670 17/02/2012 17:37:29 Júnior x Kaliny

KALINY: Oi JÚNIOR, deu certo?
JÚNIOR: KALINY, não. Mas agora temos um problema.
KALINY: Espere ai, espere ai, calma. Deu certo?
JÚNIOR: Deu não. Nós agora temos um problema de verdade mesmo. 
KALINY: O que foi?
JÚNIOR: Não deu tempo de fazer o depósito de VOA-DOIS, LEVA NOIZ e...
Voz de fundo: VOA-VOA.
JÚNIOR: Resumindo a conversa. Ela tá com os cheques prontos, mas eu já liguei lá pros caras explicando a 
situação. Não vão descer as bandas. 
KALINY: E se a gente conseguir... Deixe eu ligar pra ela, espere ai. Vou ligar pra ela viu?
JÚNIOR: Não e o pior, sabe? Meu maior problema entrou o depósito de DUAS MEDIDAS, a metade do dinheiro. 
A cara já disse que não vai devolver o dinheiro e nem a banda vem, porque é do mesmo escritório de VOA-
DOIS. É pra pagar o prejuízo das bandas ficarem paradas.
KALINY: Você conversou isso com TÉRCIA?
JÚNIOR: Conversei, conversei com (trecho incompreendido).. disse que não podia fazer nada. Tava com cheque 
na mão, mas não pode fazer nada.
KALINY: Ligue pra TÉRCIA, por favor, ligue TÉRCIA
JÚNIOR: Tá bom, beleza.
KALINY: Tá, me retorne. 
JÚNIOR: Tá bom.

7014709 17/02/2012 17:40:27 Kaliny x Tércia

HNI: (voz de fundo) Oi?
TERCIA: Alô?
KALINY: TERCIA.
TERCIA: Oi.
KALINY: É o seguinte, eu não sei se uma pessoa chamada JUNIOR ligou pra você.
TERCIA: Tava-tava na linha agora.
KALINY: E ai? Não tem solução?
TERCIA: Mulher, é o seguinte. A gente o pro... A gente teve um problemão aqui, né? Porque... Eu nem vou  
entrar em detalhes assim, mas.. (ri)
KALINY: Eu sei.
TERCIA: Mas assim, eu-eu ainda nu... Sei nem como resolver, eu, tá só eu e GEUSA aqui dentro da prefeitura e  
MARIA ANTÔNIA
KALINY: Hmmm.
TERCIA: Eu preciso que me... Entendeu?
KALINY: Ahn.
TERCIA: Ai ele me-me falando a dificuldade dele e tal, só que assim, a gente... os comprovantes a gente fez  
aqui só que num... eles disse que não recebeu. Eu tô fazendo contato com LUANA, já mandei até pro e-mail de 
LUANA tudo que a gente tem aqui...
KALINY: Os comprovantes?

65/202

Recursos/Audios/7014709.wav
Recursos/Audios/7014670.wav


TERCIA: … até os chequ... Os comprovantes.
KALINY: Disse... Mas ele disse que faltou três... que não conseguiu fazer de três.
TERCIA: Mulher olhe... 
TERCIA: (para terceiro) GEUSA, venha praqui, mulher, não tô mais com paciência não, GEUSA. GEUSA, isso 
aqui é o quê, GEUSA?
GEUSA: (voz de fundo) Esse aqui...
TERCIA: Me diga se é Voa Voa, se é... Voage...
GEUSA: (voz de fundo) Isso aqui é Phaphirô.
TERCIA: Esse aqui é o quê..? (não compreendido)
GEUSA: (voz de fundo) Esse aqui é o que... Esse aqui é Voa Voa...
TERCIA: Foi, Voa Voa não é, não é desse, né?
GEUSA: (voz de fundo não compreendida)
TERCIA: Voa Voa...
KALINY: É Levanoiz, Voa Dois e Duas Medidas.
TERCIA: (pausa) Voa Voa a gente fez, certo?
KALINY: E Levanoiz?
HNI: (voz de fundo não compreendida)
TERCIA: Levanoiz... Levanoiz não fez porque não deu tempo.
HNI: (voz de fundo) … dez pessoa, certo?
KALINY: Pois tá ai então.
TERCIA: Hoje-hoje... ahn?
KALINY: O problema tá nesses dai, Levanoiz e Voa Dois.
TERCIA: A gente passou os cheque, como a gente fez, pro banco, e voltou, não foi isso, GEUSA? Deixa eu 
passar aqui pra GEUSA, que GEUSA que foi no banco, ela que sabe  o que que é que tá acontecendo.
GEUSA: Alô?
KALINY: Oi, GEUSA. Ei, me ligue.
GEUSA: É LUANA, é?
MNI: (voz de fundo) … qual é?
KALINY: Não, mulher. Me ligue ai naq-naquele número lá.
GEUSA: Tá. Sim, tá certo.
KALINY: (não compreendido)
GEUSA: Tá, tchau.

Com  base  na  informação  de  que  “Júnior”  era  representante  da 

empresa  FONTTES PROMOÇÕES E EVENTOS, foram empreendidas consultas a fontes 

abertas (Internet) e aos sistemas disponíveis para consulta pelo Ministério Público.

Pois bem, no  site   oficial   da empresa  FONTTES PROMOÇÕES E 

EVENTOS  (MOTA PROMOÇÕES  E  EVENTOS  LTDA -  ME),  sediada  em  RECIFE-PE, 

constam como proprietários os empresários PEDRO MOTA E ROGÉRIO CABRAL JR. Em 

consulta  ao  cadastro de  registro  da  empresa  através  de  seu  CNPJ,  porém,  ROGÉRIO 

MEDEIROS CABRAL JUNIOR não consta como sócio oficial, havendo indícios, portanto, de 

que seja um sócio oculto (consulta em anexo).

Em  consulta ao  cadastro  de  empresas  registradas  em  nome  de 

ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL JUNIOR (consulta em anexo), constatou-se que o número 

do  telefone  existente  em  seu  cadastro  é  exatamente  igual  ao  número  utilizado  pelo 
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empresário “Júnior” para manter contato com Kaliny Karen, filha da Secretária de Turismo, 

ou  seja,  (84)  9974-0412.  Por  outro  lado,  obteve-se  também  a  informação  de  que  ele, 

atualmente,  é  um dos  sócios  da  empresa  Forro  Pegado Promoções  e  Eventos  Ltda 

(ingresso em agosto/2012).

Ora,  a banda Forró Pegado foi  contratada diretamente através do 

sócio  Douglas  Alexandre  Nobre  Filho  pelo  valor  de  R$  160.000,00  pelo  Município  de 

Guamaré  para apresentação no dia 20.02.12,  valor  bem superior  ao que foi  pago para 

realização de show no mesmo dia (20.02.12) no Município de Touros, onde a contratação foi 

intermediada pela  empresa  Fox Produções e  Eventos  Silva  e  custou R$ 66.000,00.  O 

empresário  ROGÉRIO  MEDEIROS  CABRAL  JÚNIOR,  portanto,  intermediou,  de forma 

oculta, a contratação superfaturada desta banda e de outras oito atrações.

No dia 19 de fevereiro de 2012 (domingo de carnaval),  ROGÉRIO 

MEDEIROS  CABRAL JÚNIOR  acerta  com  KALINY  KAREN uma  nova  estratégia  para 

realizar os pagamentos ainda pendentes:

SMS 
Recebida

19/02/2012 13:00:06
558499740412 x 
558488183856

Kaline quando for para o palco leve o 
cheque do Grafith vou tentar 

SMS 
Recebida

19/02/2012 13:00:09
558499740412 x 
558488183856

convencer eles a receberem o 
cheque e devolver o dinheiro q eles j

SMS 
Recebida

19/02/2012 13:00:11
558499740412 x 
558488183856

 sacar para agente ficar com esse 
dinheiro para pagar as bandas 

SMS 
Recebida

19/02/2012 13:00:14
558499740412 x 
558488183856

da Bahia q no receberam o 
adiantamento, prometi pagar em 
espécie, 

SMS 
Recebida

19/02/2012 13:00:15
558499740412 x 
558488183856

entendeu?

Ora,  o  contrato  apresentado  pelo  Município  ao  Ministério  Público 

envolvendo a Banda Grafith foi celebrado através do suposto empresário exclusivo Edvânio 

de Oliveira Dantas, mas as conversas interceptadas revelam, sem sombra de dúvida, que, 

na verdade,  o contrato foi  intermediado pelo empresário oculto e investigado  ROGÉRIO 

MEDEIROS CABRAL JÚNIOR -  “Júnior”,  tendo  ele  inclusive  realizado  o  pagamento  da 

banda antes da realização do show.

Aparentemente  resolvidas  as  pendências  sobre  os  pagamentos 

antecipados,  “Júnior”  e “Kaliny”  permanecem em contato para discutir  a  organização do 

evento:
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SMS 
Recebida 19/02/2012 19:17:48

558499740412 x 
558488183856

Kaline mais uma vez esse trios sairão 
atrasados vamos ter problema 

SMS 
Recebida 19/02/2012 19:17:52

558499740412 x 
558488183856

com o Aviões, não estou dificultando as 
coisas só no quero ser res

SMS 
Recebida 19/02/2012 19:17:57

558499740412 x 
558488183856

ponsabilizado por um atraso e criar um 
desgaste com a prefeitura

SMS 
Originada 19/02/2012 19:24:21

558488183856 x 
558499740412

Quem toca com aviões e Duas Medidas, 
o controle é absoluto seu!!!

SMS 
Recebida 19/02/2012 19:25:56

558499740412 x 
558488183856

Eu sei minha preocupação  o povo não 
absorve essa história que co

SMS 
Recebida 19/02/2012 19:26:00

558499740412 x 
558488183856

meça as 15:00 hs pois todo dia esta 
começando as 18:00 hs

SMS 
Originada

19/02/2012 19:28:37
558488183856 x 
558499740412

Mas é o jeito!! Vamos amanha divulgar e 
pronto! Começar hj com voa voa

7028194 20/02/2012 11:13:30 Kaliny x Luciene (Pousada dos Pescadores) (35252235)

LUCIENE: Pousada do Pescador, LUCIENE, bom dia.
SAULO: Oi LUCIENE, é SAULO, tudo bem? Eu vou passar aqui pra KALINY que ela quer falar com você, só um 
minutinho.
LUCIENE: Tá certo.
KALINY: LUCIENE, é porque SAULO disse que você tava aqui na frente. Pois (trecho incompreendido) qu tô 
aqui, que eu to dando de mamar.
LUCIENE: Tu tá onde?
KALINY: Tô na pousada de fora. Ele achou que você tava na recepção querendo falar comigo.
LUCIENE: Não, é um pessoal da banda que tá aqui na pousada e sua mãe pediu a GEUZA. Né GEUZA que é a 
Secretária de...
KALINY: É.
LUCIENE: Pronto. Pra que ela pedisse a mim, pra ligar pra você, pra você vir aqui na pousada pra conversar 
com o pessoal. Acho que é o empresário da banda... é... AVIÕES DO FORRÓ quer falar com tu.
KALINY: É... CLÁUDIO MELO?
LUCIENE: Isso.
KALINY: Ele tá ai?
LUCIENE: Tá aqui.
KALINY: Pergunte se ele não pode vir... Diga a ele onde é que eu tô...
LUCIENE: Você quer falar com ele?
KALINY: Quero.
LUCIENE: Eu chamo ele aqui.
KALINY: Perai, perai. Que eu vou ligar pra ai de novo.
LUCIENE: Pronto, você liga, ai eu chamo ele.
KALINY: Pronto, combinado.
LUCIENE: Tchau.

No diálogo com  KELLEY MARGARETH, fica clara a intermediação 

“oculta” do investigado ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL JÚNIOR - “Júnior”:

7031481 21/02/12 11:41:52 Kelley x Júnior da empresa Fonte Produções

MNI: (trecho incompreendido) LUCIENE, bom dia.
KELLEY: LUCIENE, eu queria falar, por favor, com JUNIOR ai da Fonttes.
MNI: Com JÚNIOR. Só um momento.
MNI falando com terceira pessoa: ÂNGELA, ÂNGELA...
MNI: Ele tá vindo, viu?
KELLEY: Tá bom.
JÚNIOR: Diga meu anjo.
KELLEY: Alô.
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JÚNIOR: Oi KATIUSCIA.
KELLEY: Não, é KELLEY. Tudo bem?
JÚNIOR: Oi KELLEY. Tudo bom.
KELLEY: JÚNIOR me diga uma coisa, qual a justificativa que a gente tem pra que DUAS MEDIDAS não suba 
no trio hoje?
JÚNIOR: Como assim? Não entendi.
KELLEY: Porque era DUAS MEDIDAS hoje no trio e AVIÕES.
JÚNIOR: Hum
KELLEY: Ai mudou. Agora tão querendo colocar THE FROIS e... (JÚNIOR começa a falar e interrompe).
JÚNIOR: Deixe eu falar. DUAS MEDIDAS ia chegar aqui umas 4 horas. Ai KALINY ligou pra mim aperreada, 
com medo de atrasar de novo. E pediu pra trocar. Eu liguei pra banda e perguntei se podia trocar. A banda disse 
que podia. Foi uma sugestão de KALINY. 
KELLEY: hum
JÚNIOR: Entendeu? Porque ela ficou com medo do AVIÕES sair as duas e ficar um buraco novamente. Ela 
disse 'JÚNIOR eu prefiro que...' (KELLEY começa a falar e interrompe)
KELLEY: Mas AVIÕES quando contratou num sabia que era as quatro? 
JÚNIOR: Como é?
KELLEY: AVIÕES quando contratou.... (JÚNIOR começa a falar e interrompe).
JÚNIOR: Sabia, sabia.
KELLEY: Sabia que era as quatro.
JÚNIOR: Sabia e sabia também que foi acertado que só eram duas horas, de quatro as seis, porque eles 
tinham um show a 400km daqui. Só começou as duas por uma opção de KALINY que preferia, uma opção do  
prefeito, num foi nem de KALINY. 
KELLEY: Hum
JÚNIOR: O prefeito que conversou comigo. Preferia sair mais cedo e fazer o percusso completo do que só fazer 
uma parte do percusso por causa do horário.
KELLEY: Porque olhe, desde que começou o carnaval.
JÚNIOR: An?
KELLEY: Que esses atrasos. Nam, tô dizendo assim, que desde que começou esse carnaval que é atraso de  
banda. Que só que nunca aconteceu, sabe? Acontecia assim, meia hora,  40 minutos,  que dá. Mas ontem 
aquela VOA DOIS, pelo amor de deus. 
JÚNIOR: É.
KELLEY: E eu fico na pressão violenta na minha cabeça. Do povo... dizendo que é que num pagou... é... é...  
vaiando, sabe? E eu num gosto de trabalhar assim. E fica mudando, fazendo as coisas sem comunicar a gente 
aqui.
JÚNIOR: Ô dona KELLEY, me perdoe, agora assim, essa opção do AVIÕES,  foi uma opção do prefeito. Então 
assim, infelizmente, eu num podia fazer nada. Foi ele que preferiu naquele dia que a senhora, que eu até pedi 
pra trocar  por  ontem, pra ser  mais (trecho incompreendido).  Ai  a senhora disse 'KALINY,  converse com o 
prefeito, eu não vou me responsabilizar, converse com o prefeito'. Então a gente foi lá, sentou na mesma hora 
na sala da sua casa ai...
KELLEY: Foi, eu sei.
JÚNIOR: O prefeito disso 'eu prefiro que comece mais cedo do que evitar'. 
KELLEY: AVIÕES vai tocar aonde?
JÚNIOR: Em Cajazeiras. 400Km daqui.
KELLEY: Hum. Sei, porque todo contrato (JÚNIOR começa a falar e interrompe).
JÚNIOR: No dia quando foi fechado. Espere ai.
KELLEY: hum
JÚNIOR: No dia que foi fechado aqui, eu tenho essas conversas salvas no meu celular.
KELLEY: Hum
JÚNIOR: KALINY, a situação do AVIÕES é essa. Eles não querem fazer dois shows numa noite. Estão fazendo 
pra lhe atender. Agora as condições são essas, a banda só pode fazer duas horas de show. Tem que tocar de 
três as cinco. KALINY 'tá ok'. 
KELLEY: hum
JÚNIOR: Então assim, até ontem ela tinha consciência que a banda só fazia duas horas de show. Que tocava  
de três as cinco, pra poder cumprir (trecho incompreendido), que ela já tinha outro show primeiro que Guamaré.
KELLEY: Certo.
JÚNIOR: Ela veio aqui, conversou com CLÁUDIO MELO, empresário da banda. CLÁUDIO MELO estendeu, pra 
fazer o percusso todo. Então assim, ela conseguiu administrar, aumentar o horário amanhã quê o compromisso 
era duas horas de show, de três as cinco. Desde o primeiro dia isso tá salvo no meu celular, essas conversas.
KELLEY: Que na verdade é três horas e meia, né? Indo e voltando, dá três horas e meia né?
JÚNIOR: Exatamente.
KELLEY: Hum
JÚNIOR: Então assim, no contrato só tem duas horas. Eu tenho essas conversas, essas condições salvas no 
meu celular. Negociei com KALINY e tudo. Ela veio aqui ontem conversou com CLÁUDIO. CLÁUDIO disse 'não 
tem problema, agora preciso começar mais cedo, porque tenho outro show a 400km'. 
KELLEY: hum
JÚNIOR:  Ai foi quando ela conversou com o prefeito. Ai o prefeito 'então começe mais cedo'.
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KELLEY: hum
JÚNIOR: Então desde o primeiro dia são consciente das condições do AVIÕES poder fazer essa data.
KELLEY: Eu vou deixar esse telefone com você, viu?
JÚNIOR: hum
KELLEY: Porque assim, essas coisas. Houve muito atraso de banda. Assim, né? Num sei se tem a ver, quem 
tava assim responsável, quem não tava. Muito atraso. A banda pegando caminho errado.
(os interlocutores falam ao mesmo tempo)
JÚNIOR: Dona KELLEY, a única banda minha, eu trouxe nove bandas aqui.
KELLEY: Porque todos os contratos tem rezando que é de quatro horas da tarde e assim, a gente teve todo 
cuidado de não tá contratando banda que toca em outro lugar, com exceção desse AVIÕES que eu sabia que 
ela ia tocar noutro lugar, né? Mas assim, pra num ter esses atrasos, pra num (trecho incompreendido). Até por 
causa dessa recomendação mesmo aqui, que a gente tá com problema com o Ministério Público.
JÚNIOR: Lógico, mas deixe só eu dizer uma coisa a senhora.
KELLEY: A gente programa, joga na programação uma coisa ai todo dia a gente fica mudando. Todo dia a gente 
se atrasa. Todo dia...
JÚNIOR: Mas...
KELLEY: Ai isso fica chato
JÚNIOR: Deixe eu dizer uma coisa a senhora. Eu vendi nove bandas pra prefeitura. A única que chegou  
atrasada minha aqui foi a de ontem. Que chegou uma parte. E assim, pra você ter uma ideia, eu, EU 
PAGUEI, num foi a prefeitura não. KALINY também presenciou isso. Eu paguei R$ 17.000,00 porque eles 
disseram que pra chegar a tempo tinha que vim de aérea. Eu tirei, eu nem tava ganhando esse dinheiro  
numa banda dessa, eu num ganho esse dinheiro todo numa banda só.
KELLEY: hum
JÚNIOR: Eu tirei R$ 17.000,00, paguei as passagens aérea pra eles vim, mas infelizmente eles chegaram 
atrasado. Mas de nove minha, só uma chegou atrasado. Se chegou outra ai num era minha não. Só teve  
a minha... E a de hoje num chegou atrasada não. 
KELLEY: É.
JÚNIOR: Ela chegava no compromisso. Como antecipou AVIÕES. KALINY pediu pra trocar. Então assim, a de 
hoje estava programada pra sair quatro horas da tarde. (trecho incompreendido) as duas. KALINY achou melhor 
não colocar uma de duas e outra de quatro. Como THE FROIS tava aqui, ela optou em botar o THE FROIS 
colado com AVIÕES de duas horas. Então a de hoje tá tudo dentro do protocolo.
KELLEY: hum
JÚNIOR: A única das minhas nove que chegou atrasado foi  a de ontem. A única.  O resto tá tudo (trecho 
incompreendido). O AVIÕES tá aqui desde sete hroas da manhã (KELLEY começa a falar e interrompe)
(...)
JÚNIOR: Eu só tô dizendo a senhora o que me passaram. Pra você ter uma ideia eu paguei, essa banda 
nem era pra ter vindo de ônibus, eu paguei R$ 17.000,00 pra ela vir de avião. Pra evitar o problema.
KELLEY: Ai você há de me entender. 
JÚNIOR: Concordo com a senhora. 
KELLEY:  Boto  na  rede de televisão.  É...  AVIÕES DO FORRÓ mais  DUAS MEDIDAS.  Ai  vai  AVIÕES DO 
FORRÓ e THE FROIS. 
JÚNIOR: Concordo com a senhora.
KELLEY: Ai pelo amor de deus, sabe?
JÚNIOR: Eu concordo com a senhora. Mas deixe eu dizer uma coisa, a de ontem chegou um pouco atrasada, 
tudo bem, a responsabilidade é nossa. A de hoje não é minha, foi uma opção de vocês. 
KELLEY: Não, eu só queria assim, sabe, que se houver a próxima comigo, que tivesse esse cuidado, sabe 
JÚNIOR. 
JÚNIOR: Lógico.
KELLEY: Porque eu num gosto desses negócios, eu gosto das minhas coisas. É AVIÕES é AVIÕES, é THE 
FROIS é THE FROIS. Eu gosto, até porque eu não estou lidando assim, eu estou lidando com toda uma equipe 
que num tem nada a ver comigo e eu tenho um trabalho que eu tô tendo. E fora isso, o público, que perde a... O 
Carnaval de Guamaré tá aumentando cada dia, cada ano a mais. E com esse tipo de coisa que acontece quem 
perde a credibilidade somos nós. Né?
JÚNIOR: Eu concordo.
KELLEY: Num concorda?
JÚNIOR: Eu quero que a senhora entenda que das minhas nove, a única que chegou atrasada foi ontem,  
o resto tá tudo dentro (KELLEY começa a falar e interrompe)
KELLEY: Agora sempre, eu só queria deixar assim, sempre Guamaré tá... Guamaré tá sempre pagando preço 
por causa de outra cidade que a pessoa vai tocar. Toda vida tá acontecendo isso aqui. Toda vida.
JÚNIOR: É, mas deixe eu explicar.  Concordo. Agora tem uma coisa assim. Tem uma coisa que há de 
convir, quem me acompanhou, eu na realidade, desde de o início eu disse 'KALINY eu só queria vender  
minhas bandas de forró, o resto eu num faço questão nem de me meter'.
KELLEY: Não, eu acredito.
JÚNIOR: Então assim, o problema é que demora demais na grade. Ela viu também. Guamaré quando se 
posicionou, Macau tava com a grade fechada, Pendências tava com a grade fechada. 
KELLEY: É mais a gente teve também aqui muitos problemas com o Ministério Público. 
JÚNIOR: Então assim. Eu sei disso.
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KELLEY: Documentação.
JÚNIOR: Eu sei. Eu só tô entendendo,eu só tô querendo explicar a senhora o aperreio que foi de KALINY. Até  
tirando a responsabilidade de cima dela. Porque como demorou demais ficou sem opção de atração. Então 
assim, ficou naquela assim, ou faz isso e num tem atração ou só tem banda pequena ou se sujeita a isso. 
Porque uma coisa é a gente se programar quatro, cinco meses antes. Chegar pra banda e botar uma cláusula 
no  contrato,  (trecho  incompreendido)  exclusiva,  não  aceito  que  show em  outra  cidade.  Mas  isso  (trecho 
incompreendido)... nós já pegamos a sobra dos outros, entendeu?
KELLEY: Eu sei.
JÚNIOR: Então essa foi nossa dificuldade, o bom é que no próximo ano, com quatro, cinco meses antes faça 
como todo mundo fez. Contrate primeiro (trecho incompreendido).
KELLEY: Agora eu só vou assim, eu só vou lhe dizer uma coisa, eu não me responsabilizo por esse horário de 
duas horas da tarde não. 
(...)
JÚNIOR: Eu fui 100% contra. Eu disse a KALINY 'KALINY...
KELLEY: E num dá três horas e meia de percusso não. Se andar mais ligeiro um pouquinho dá duas horas, 
duas e pouco.
JÚNIOR: Mas o que foi que eu disse a KALINY.
KELLEY: Dá tempo ele ir e vim sem problema nenhum. Muito embora ele chegue, encoste aqui e pare e a outra 
passe aqui pro centro e continue. Você tá entendendo?
JÚNIOR: Mas era o que eu queria fazer. Então assim, eu desde o início eu deixei claro 'gente de duas horas...'
KELLEY: Eu acho que é melhor assim, sabe JÚNIOR? Do que a gente...
JÚNIOR: Sair sem ninguém. 
KELLEY: Mais uma vez pagar um mico no meio da rua e fora isso a falta de compromisso com o povo também, 
né?
JÚNIOR: Eu fui 100% contra esse horário.
KELLEY: Porque tem muito (trecho incompreendido) aqui da redondeza nesse horário.
JÚNIOR: Eu fui 100% contra esse horário. Eu disse 'o povo não chega'. O povo não chega não é por nada, é 
porque foi acostumado assim, a sair de quatro, cinco. Se tivesse desde o primeiro dia acostumado a sair de 
duas.
KELLEY: De quatro. E se as bandas tiver de quatro JÚNIOR, num tem problema nenhum. Você veja que as  
bandas estão saindo de seis, seis e meia, quase sete da noite, e o povo tá esperando.
JÚNIOR: Exatamente.
KELLEY: Né.
JÚNIOR: Eu também fui contra. Desde o início eu digo 'gente de duas horas da tarde num tem gente não'
KELLEY: Agora você me garante que DUAS MEDIDAS vai estar aqui de quatro horas em cima do trio?
JÚNIOR: Não, agora num dá mais não. 
KELLEY: Como?
JÚNIOR: Agora DUAS MEDIDAS num tá aqui de quatro horas não, que a banda parou.
KELLEY: Eles tavam aonde?
JÚNIOR: Eles estavam no caminho. Vinham pra cá direto, sem almoçar sem nada. Quando pediu pra reverter 
eu liguei  pra  eles  e disse '(trecho incompreendido)  pode vir  mais  devagar,  não  se  acabe na  estrada que 
mudaram seu horário pra meio dia'.  Ele disse 'JÚNIOR, eu posso parar pra almoçar?'. Eu digo 'pode parar pra 
almoçar'. Então assim...
KELLEY: Que hora é essa?
JÚNIOR: Meio dia.
KELLEY: Meio dia. Veja ai o que você pode fazer pra gente organizar isso direitinho pelo menos hoje.
JÚNIOR: Tá bom. 
KELLEY: Tá.
JÚNIOR: Eu só quero que a senhora entenda que as atitudes que foram tomadas eu também não fui a favor 
desse horário hoje, mas...  
KELLEY: Eu sei que o culpado num foi você não. Por isso que eu disse 'olhe eu não me responsabilizo por isso'. 
JÚNIOR: Nem eu, eu também assim, desde o início deixei bem claro... 
KELLEY: JÚNIOR: 
KELLEY: Você ouviu o que eu disse, eu sai e nem ouvi o resto da conversa.
JÚNIOR: É.
KELLEY: Mas assim, veja o que você pode fazer por mim...
JÚNIOR: Tá bom.
KELLEY: Com relação a isso ai.
JÚNIOR: Tá joia.
KELLEY: Certo? Porque a gente. Ai eu prometo a você que o trio anda mais um pouquinho aviões faz as duas 
horas, vai embora e a gente segura aqui com DUAS MEDIDAS. Tá certo?
JÚNIOR: Tá bom. Vou ver aqui se consigo localizar eles agora. 
KELLEY: Veja ai.
JÚNIOR: Tá bom.
KELLEY: Viu? Tá certo?
JÚNIOR: Tá bom. Tá joia.
KELLEY: Tá.
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No  dia  seguinte,  o  investigado  ROGÉRIO  MEDEIROS  CABRAL 

JÚNIOR e KALINY KAREN conversam novamente:

SMS 
Recebida

21/02/2012 14:20:55
558499740412 x 
558488183856

Kaline to fazendo de tudo para 
colaborar fiz ate mais do minha part 

SMS 
Recebida

21/02/2012 14:21:00
558499740412 x 
558488183856

e quando vcs precisaram mais no 
vim de longe para ser humilhado po

SMS 
Recebida

21/02/2012 14:21:05
558499740412 x 
558488183856

r Rita, se quiserem pode vim buscar 
os cheques do Avioes q devolvo 

SMS 
Recebida

21/02/2012 14:21:10
558499740412 x 
558488183856

sem problemas e manda a banda 
seguir viagem

SMS 
Originada

21/02/2012 15:16:41
558488183856 x 
558499740412

Que houve?

SMS 
Recebida

21/02/2012 15:17:48
558499740412 x 
558488183856

 Depois agente conversa, graas a 
deus o trio saiu e estar super lo 

SMS 
Recebida

21/02/2012 15:17:53
558499740412 x 
558488183856

tado o prefeito muito satisfeito

SMS 
Originada

21/02/2012 15:19:03
558488183856 x 
558499740412

Otimo. Gracas a Deus que ta dando 
tudo certo! Se precisar de algo, ja 
sabe! Obrigada pela ajuda.

SMS 
Originada

21/02/2012 15:41:16
558488183856 x 
558499740412

Eu imagino que ele esteja realmente 
satisfeito! Ainda mais se as 
dancarinas estivem ai...

SMS 
Recebida

21/02/2012 15:42:43
558499740412 x 
558488183856

Todas, kkkk

SMS 
Recebida

21/02/2012 16:27:55
558499740412 x 
558488183856

Todas, kkkk

SMS 
Originada

21/02/2012 17:02:57
558488183856 x 
558499740412

E ai?

SMS 
Recebida

21/02/2012 17:06:19
558499740412 x 
558488183856

Todas, kkkk

SMS 
Recebida

21/02/2012 17:06:21
558499740412 x 
558488183856

Tudo tranquilo, chegamos no fim do 
percuso mais vou segura a banda 
mais um pouco aqui parado

SMS 
Originada

21/02/2012 17:07:01
558488183856 x 
558499740412

Ja foi e voltou??

SMS 
Recebida

21/02/2012 17:07:55
558499740412 x 
558488183856

(tipo: entrega)J sim tudo perfeito o 
prefeito foi aqui no trio o percuso 
todo

SMS 
Originada

21/02/2012 17:08:20
558488183856 x 
558499740412

E Duas Medidas?

SMS 
Originada

21/02/2012 17:08:27
558488183856 x 
558499740412

Muita gente?

SMS 
Recebida

21/02/2012 17:14:31
558499740412 x 
558488183856

(tipo: entrega)Intupido, multido    
(OBS: erros no texto original)

SMS 
Recebida

21/02/2012 17:14:34
558499740412 x 
558488183856

O maior de todos os dias

SMS 
Recebida

21/02/2012 17:14:56
558499740412 x 
558488183856

Hj funcionou tudo

SMS 
Recebida

21/02/2012 17:15:08
558499740412 x 
558488183856

To segurando a banda meia hora 
enfrente sua casa

SMS 
Originada

21/02/2012 17:25:54
558488183856 x 
558499740412

Segureeeee ate as 18h
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SMS 
Recebida

21/02/2012 17:32:28
558499740412 x 
558488183856

Teve como nao parou agora foi 
03:10 de show

SMS 
Recebida

21/02/2012 17:32:41
558499740412 x 
558488183856

Mais foi muito bom

SMS 
Originada

21/02/2012 18:20:49
558488183856 x 
558499740412

Ok! No mais tudo tranquilo, ne?

Nos  dias  21  e  22  de  fevereiro  de  2012  (terça  e  quarta-feira  de 

carnaval), Júnior e Kaliny voltam a falar sobre os pagamentos:

SMS 
Recebida 21/02/2012 18:21:08

558499740412 x 
558488183856

Kaline v se geusa senta comigo no 
hotel para agente resolver preci

SMS 
Recebida 21/02/2012 18:21:12

558499740412 x 
558488183856

so ganhar tempo e ir a Salvador 
tentar endossar esses cheques

SMS 
Originada 21/02/2012 18:21:34

558488183856 x 
558499740412 Que? Entendi nao! Ligo mais tarde!

SMS 
Recebida 21/02/2012 18:21:54

558499740412 x 
558488183856

(tipo: entrega)No consigo pegarCom 
ela os cheques q faltam para 
endossar

SMS 
Recebida 22/02/2012 10:11:09

558499740412 x 
558488183856

Kaline veja de Igor Pode me atender 
preciso. Ir para Natal

SMS 
Originada 22/02/2012 10:11:51

558488183856 x 
558499740412 Ele ta la em casa! Pode ir la...

SMS 
Recebida 22/02/2012 10:12:56

558499740412 x 
558488183856

(tipo: entrega)Mais queria combinar 
com ele para no chegar l sem 
combinar

SMS 
Recebida 22/02/2012 10:20:02

558499740412 x 
558488183856 Qual o tel. Pessoal dele?

SMS 
Originada 22/02/2012 10:25:01

558488183856 x 
558499740412 99748524

SMS 
Originada 22/02/2012 10:25:21

558488183856 x 
558499740412

Aquele Oi meu eu deixei com ele 
tambem

SMS 
Originada 22/02/2012 10:26:17

558488183856 x 
558499740412

Ele ficou ai so para conversar com 
vc

SMS 
Recebida 22/02/2012 11:21:40

558499740412 x 
558488183856

Kaline sexta arranjei um dinheiro alto 
emprestado para pagar as ban

SMS 
Recebida 22/02/2012 11:21:49

558499740412 x 
558488183856

das da Bahia e dei meu cheque 
como garantia, preciso pagar isso hj 

SMS 
Recebida 22/02/2012 11:21:55

558499740412 x 
558488183856

ate agora s tenho o cheque do 
pegado e saia endossado e o banco 
aq

SMS 
Recebida 22/02/2012 11:21:57

558499740412 x 
558488183856

ui fecha de 12:00 eu posso depositar 
esses cheques para cobrir o me

SMS 
Recebida 22/02/2012 11:21:59

558499740412 x 
558488183856 u cheque

SMS 
Recebida 22/02/2012 11:22:24

558499740412 x 
558488183856

No quero fazer nada sem combinar 
com vcs mais estou com medo de Ig

SMS 
Recebida 22/02/2012 11:22:28

558499740412 x 
558488183856 or no chegar aqui ate horrio bancrio

SMS 
Originada 22/02/2012 11:22:29

558488183856 x 
558499740412 Falou com Geusa?

SMS 
Originada 22/02/2012 11:22:50

558488183856 x 
558499740412 Ou Igor?

SMS 22/02/2012 11:24:25 558499740412 x Falei ontem ela disse q hj ia ver oq 
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Recebida 558488183856
fazia mais falta meia hora para o 
banco fechar

SMS 
Originada 22/02/2012 11:24:41

558488183856 x 
558499740412 Um minuto

SMS 
Recebida 22/02/2012 11:25:08

558499740412 x 
558488183856

Preciso depositar pelo menos o 
cheque do saia e do pegado na 
minha conta para cobrir o 
empréstimo de sexta

SMS 
Originada 22/02/2012 11:25:29

558488183856 x 
558499740412 Ok

SMS 
Originada 22/02/2012 11:26:13

558488183856 x 
558499740412

Ligue ai para aquele meu oi e fale 
com ele agora so paraavisar!

SMS 
Originada 22/02/2012 11:26:16

558488183856 x 
558499740412 Certo?

SMS 
Originada 22/02/2012 11:26:36

558488183856 x 
558499740412 88941022

SMS 
Recebida 22/02/2012 11:32:23

558499740412 x 
558488183856 Vou ligar

SMS 
Originada 22/02/2012 12:06:09

558488183856 x 
558491664094 Geusa?

SMS 
Recebida 22/02/2012 12:12:52

558499740412 x 
558488183856

Vc esta com o cheque de paphirou q 
falta o prefeito assinar

7034622 22/02/2012 12:14:55 Júnior (8499740412) x Saulo

SAULO: Alô.
JÚNIOR: Quem fala?
SAULO: É SAULO, quem é?
JÚNIOR: SAULO, é JÚNIOR, tudo bom?
SAULO: Oi JÚNIOR, tudo bem? JÚNIOR...
(os intelocutores falam ao mesmo tempo)
JÚNIOR: KALINY
SAULO: KALINY tá amamentando.
JÚNIOR: Tá.
KALINY  fala com SAULO: pergunte se tá tudo ok.
SAULO: Ela tá perguntando se tá tudo ok.
JÚNIOR: Não, a única dúvida é que ÂNGELA disse que não tá com esse cheque do Papirô. Que entregou a ela, 
pra ela mandar... (SAULO interrompe)
SAULO: Perai, perai. Eu vou dar uma ligadinha pra você, espere ai só um minuto.
JÚNIOR: Tá bom, beleza. Tranquilo. Falou.

SMS 
Originada 22/02/2012 12:15:02

558488183856 x 
558499740412

Nao, ele ja assinou desde domingo! 
Ta com Angela.

SMS 
Originada 22/02/2012 12:15:05

558488183856 x 
558499740412

Nao mande msg mais para eSse 
cel!

SMS 
Originada 22/02/2012 12:15:08

558488183856 x 
558499740412 Ok?

SMS 
Originada 22/02/2012 12:15:11

558488183856 x 
558499740412 Ta resolvendo ai?

SMS 
Originada 22/02/2012 12:17:29

558488183856 x 
558499740412 87036229

SMS 
Recebida 22/02/2012 12:19:52

558499740412 x 
558488183856 Angela minha produtora

Os últimos diálogos não deixam dúvida a respeito do forte  esquema 

de desvio de recursos públicos instalado na Prefeitura Municipal de Guamaré. Mesmo sem 
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aparecer em qualquer contrato, o investigado  ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL JÚNIOR - 

“Júnior” claramente foi o responsável pelas negociações das nove bandas acima declinadas. 

Ele, em conluio com os agentes públicos, efetuou o pagamento antecipado das bandas para 

receber, depois, o pagamento do Município, mesmo sem ter celebrado qualquer contrato 

formal. Ademais, com a conivência de Kaliny Karen, mesmo sem exercer qualquer cargo 

público, e o conhecimento de Igor Montenegro (esposo de Katiuscia) e Saulo (esposo de 

Kaliny),  “Júnior”  endossou  cheques emitidos  pela  Prefeitura  de Guamaré em nome das 

atrações contratadas. 

O endosso dos cheques pelo intermediário oculto “Junior” revela que 

o processo de pagamento formal do Município não passou de uma simulação de pagamento 

para compor o esquema de desvio de recursos, já que os cheques jamais chegaram a ser 

recebidos pelos beneficiários formais do título de crédito.

Após  a  realização  do  Carnaval  2012,  foi  constatada  uma intensa 

comunicação  entre  os  agentes  públicos,  principalmente  Kaliny  e  Kelley,  e  alguns 

empresários a respeito da forma como seriam realizados os pagamentos. 

O  diálogo  travado  entre  o  empresário  Francisco  de  Assis 

Rodrigues, pai de  Raul Ranier Silva Rodrigues e  Bruno Ranyere e Silva Rodrigues e 

pessoa não identificada menciona claramente a vultosa movimentação de dois milhoes de 

reais:

7044997 24/02/2012 17:10:13 Francisco x HNI (8491440711)

FRANCISCO: “e lá ...(não compreendido pelo analista)...; 
HNI: “lá o quê?”; 
FRANCISCO: “lá em Guamaré”; 
HNI: “nada ainda”; 
FRANCISCO: “tão tudo pra lá, SÉRGIO, WELINGTON, IVO, tão tudo pra lá?”; HNI: “sei não”; 
FRANCISCO: “dizem que tão”; 
HNI: “não sei não, não sei dizer não”; 
FRANCISCO: “ai você ligou pra Secretária?”; 
HNI: “liguei”; 
FRANCISCO: “ai ela disse o quê?”; 
HNI: “perderam a nota lá de 12, fazendo outro não ta lá ainda não, na tesouraria não”; 
FRANCISCO: “não, o de 12 você tinha me dito, porquê é a outra maior, porquê entrou”; 
HNI: “não, num ta lá ainda não”; 
FRANCISCO: “é porquê entrou dois milhões e pouco ontem, ontem de noite já, viu”; 
HNI: “hum”.

No  dia  seguinte,  o  empresário  Francisco  menciona  o  nome  da 

Secretaria  de  Administração  de  Guamaré-RN e  investigada  TÉRCIA RAQUEL  em novo 
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diálogo:

7054867 27/02/2012 10:05:56 Francisco x HNI (8491440711)

FRANCISCO: É pra ligar pra TÉRCIA. Quer o número?
HNI: Quero, quero.
FRANCISCO:  8818
HNI: 8818
FRANCISCO: 3915
HNI: 3915. Tá, vou ligar aqui.

No dia  26  de  fevereiro  de  2012,  KELLEY MARGARETH mantém 
diálogo deveras suspeito com o seu filho Arthur:

7052296 26/02/2012 14:53:05 Kelley x Arthur (8488026442)
ARTHUR: KALINY.
KALINY: Oi?
ARTHUR: Passe ai pra mainha por favor.
KALINY: Espere ai.
KELLEY: Oi
ARTHUR: Mãe.
KELLEY: Oi.
ARTHUR: Entrou outro cheque daquele.
KELLEY: Como é?
ARTHUR: Entrou outro cheque daquele. Fui pagar o almoço e num tive como pagar.
KELLEY: De quê?
ARTHUR: Aquele mesmo cheque. Daquela mesma coisa, entrou de novo, só que outro.
KELLEY: Como?
ARTHUR: Como o quê mainha?
KELLEY: Naquele dia num ligasse pra mim e eu num já depositei, ARTHUR.
ARTHUR: Mas entrou outro. Justamente, mas entrou outro.
KELLEY: Qual valor?
ARTHUR: O mesmo valor.
KELLEY: Ah, só vou saber ARTHUR quando eu chegar ai.
ARTHUR: Eu sei mainha. Justamente. Sempre cai na hora que você num pode resovler na hora. Esse é o 
problema.
KELLEY: Ai como é que o negócio entra dia de domingo, ARTHUR?
ARTHUR: Mainha, entrou! 
KELLEY: Entrou sexta, eu pague. Ai como é que de sexta pra cá já coisou?
ARTHUR: Mainha, entrou e é outro documento. É isso que olhei na minha conta, um é 61002 e o outro é 61003. 
São dois documentos diferentes. Entrou.
KELLEY: Mesmo valor?
ARTHUR: Do mesmo valor.
KELLEY: Quanto?
ARTHUR: R$ 1.333,00.
KELLEY: Como?
ARTHUR: um, três, três, três. O mesmo valor.
KELLEY: hum. Agora eu só posso botar amanhã.
ARTHUR: Mainha então (trecho incompreendido). Eu fico com o carro na reserva. Fui pagar o almoço num 
tinha. Pelo amor de deus homi. Também já tá imoral. 
(ARTHUR continua a falar e KELLEY fala no mesmo momento)
KELLEY: Você tá casa aonde?
(...)
ARTHUR: Eu (trecho incompreendido) que a senhora não pode resolver. Tô ligando pra avisar.
KELLEY: Sim, mas podia me avisar amanhã, né? Porque também ficar o dia, hoje o dia e a noite perturbada 
com isso.
ARTHUR: Num precisa ficar perturbada não mainha. Tô falando pra senhora botar logo. Sabe que vai ser no 
dia, bote logo sobrando pra se por acaso entrasse, tirar. É isso que tô dizendo. 
KELLEY: E você vai ficar ai é? Em DANI?
ARTHUR: Vou. 
(...)
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KELLEY: Só vai sair amanhã.
ARTHUR: Tá, tá certo.
KELLEY: Viu?
ARTHUT: Tá certo.
KELLEY: Tá.

7064128 29/02/2012 11:34:59
Kaliny x Andréia (8488264012)

ANDRÉIA: Alô.
KALINY: ANDRÉIA.
ANDRÉIA: Oi.
KALINY: Você conseguiu tirar os cheques de mainha?
ANDRÉIA: Se eu consegui? Eu fui lá, tirar.
KALINY: (trecho incompreendido) pegar cheque pra mainha?
ANDRÉIA: Mas ai ele disse que num tem como tirar porque... ele até me deu uma relação porque tem que 
recuperar três cheques.
KALINY: Que voltou?
ANDRÉIA: Pra. Sim, que voltou. Sabe?
KALINY: (trecho incompreendido) dado baixa não?
ANDRÉIA: Pra dar baixar e conseguir tirar. Sei. É o 850375.
KALINY: Quais são os valores?
ANDRÉIA: R$ 1.671,00. 
KALINY: Como?
ANDRÉIA: R$ 1.671,00
KALINY: Todos três?
ANDRÉIA: É, todos três.
KALINY: Todos três tem esse valor?
ANDRÉIA: É, tem que recuperar pra eu dar baixa aqui. Pra ele me dar o talão de cheques.
KALINY: hunrum. Tá bom.  Tem alguém vindo pra Natal?
ANDRÉIA: Não, não veio ningém. Só quem veio foi GEUZA mais (trecho incompreendido).
KALINY: Foi? Vou ligar aqui pra ela.
ANDRÉIA: Tá bom. Ok.
KALINY: Já tá voltado. Vou dizer aqui mainha R$ 1,671,00, né?
ANDRÉIA: É, viu?
KALINY: Tá bom. 
ANDRÉIA: Tá.

Em um diálogo travado entre o empresário Sérgio e Kaliny, fica clara 

a participação dela na realização dos pagamentos e na distribuição de dinheiro entre os 

envolvidos, inclusive o então Prefeito  EMILSON BORBA,  responsáveil pelas contratações 

das atrações musicais dos dois eventos – Carnaval 2012 e Festa de Emancipação 2012:

7060147 28/02/2012 13:19:46 Sérgio (8491397764) x Kaliny
KALINY: Alô.
SÉRGIO: É SÉRGIO, que acabou os créditos da oi já.
KALINY: Ah meu deus. Eu falei com ANDRÉIA, ela tinha saído pra almoçar. Ai assim que ela chegar, ela 
vai me ligar pra me dizer se já fez, se num fez.
SÉRGIO: Não, fez não.
KALINY: Porque ela.. Não, se ela fez tudo. Ela tem que tirar tudo pra depois fazer o seu. 
SÉRGIO: Ah certo.
KALINY: Entendeu? Só que ela saiu pra almoço e ANDRÉIA disse que até a hora do almoço ela não tinha 
feito. Assim que ela chegar vai mandar ela me ligar. Viu?
SÉRGIO: Eu tô aqui, eu tô lhe aperriando porque eu tô aqui dependendo disso pra mim pagar umas 
passagens de avião aqui, pra uma banda decolar ali pra resolver um negócio. Já pensou?
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KALINY: Entendi. 
SÉRGIO: Tô doidinho aqui.
KALINY: Agora eu tô falando com ela, tô falando com ANDRÉIA, e ela tinha saído pra almoçar, ANDRÉIA disse 
que ela não tinha feito até a hora do almoço. Mas eu vou ligar pra ela.
SÉRGIO: Pronto, tá certo. E me dê um retorno sobre isso. 
KALINY: Eu ligo. Pra direita..
SÉRGIO: Me dá um retorno.
KALINY: Me diga uma coisa. Dou, dou sim. Me responda uma coisa. É.... o rapaz lá pediu pra falar com 
você e ver se você não consegue baixar alguma coisa com os meninos, o negócio lá dos trinta.  O  
prefeito.
SÉRGIO: Tão me ligando direto pra buscar, viu? Pressão maior do mundo.
KALINY: É?
SÉRGIO: É. Pressão maior do mundo.
KALINY: Consegue baixar não com ele?
SÉRGIO: Consigo nada. Eles tão é brabo. (trecho incompreendido) Eu disse 'rapaz tenha calma'. Nam 
num sei que. (trecho incompreendido)... recebo tudo.
KALINY: Mas você diga que num recebeu ainda, que é a verdade, né?
SÉRGIO: Eu disse, eu disse. Mas ele, ele num respira não, vice? 
KALINY: Vou falar, vou falar... Viu?
SÉRGIO: É, eu já fiz o máximo, entendeu?
KALINY: Anram.
SÉRGIO: O que eu pude fazer eu fiz no dia.
KALINY: É, eu sei... imagino. (trecho incompreendido) direto. Pois tá bom, assim que disse eu ligo pra você.
SÉRGIO: Tá, tá legal. Obrigado.
KALINY: Tchau.
SÉRGIO: Tchau.

7060606 28/02/2012 14:58:03 Sérgio (8491397764) x Kaliny
KALINY: Alô.
SÉRGIO: Alô, KALINY.
KALINY: Oi.
SÉRGIO: É.... nada ainda, viu?
KALINY: Nada?
SÉRGIO: Eu tô aqui doidinho. Porque se não fosse resolvido devia ter dito antes que eu tinha tomado outra 
providência. Me lasquei aqui, tô num imprensado grande aqui agora.
KALINY: Deixe eu ligar aqui pra ele.
SÉRGIO: Tô aqui em Fortaleza, tô aqui numa pressão grande. Tô te ligando, desculpa que eu tô te  
ligando, mas eu tô numa pressão grande aqui agora. 
KALINY: É, vou ligar aqui pra ela viu?
SÉRGIO: Tá, obrigado.

SMS 
Recebida 28/02/2012 16:27:29

5584913977
64 x 

5584870537
65

Eu preciso de rerposta ate as 17 hs caso 
contrario tou viajando pra natal ainda hoje num 
grande prejuizo.

No dia  29 de fevereiro  de 2012,  Kaliny Karen conversa com seu 
marido Saulo sobre alguns pagamentos:

7065509 29/02/2012 15:49:10 Saulo (8487053765) x Kaliny
KALINY: Oi amor.
SAULO:  Nêga,  eu  contei  errado  naquela  hora.  Num tinha  sobrado  dois  não,  sabe?  Tinha  sobrado  mil  e 
seiscentos. Ai foi o que faltou, falou quinhentos reais (trecho incompreendido). Ai paguei só uma. A outra eu 
pago amanhã.
KALINY: Não amor, porque você num fez as coisa direito.
SAULO: Ah amor, eu me confundi na hora de coisar os bolinho, sabe? Me atrapalhei na hora de contar. 
Viu? Ai tô indo lá no Via Direta agora. Tá em mainha já?
KALINY: Tô não amor. Tô esperando você em casa. 
SAULO: Não, não. Eu num disse a você que num era pra esperar neguinha. Que fosse.
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KALINY: Amor, (trecho incompreendido) tá aqui chorando, enjoadinho. Tava esperando você ir pra eu ir atrás 
com ele. Porque se eu for dirigindo e ele for atrás chorando eu vou ficar agoniada. 
SAULO: Vixe, vou demorar então. Vou ligar pra minha mãe pra ela marcar pra outro dia. 
KALINY: Você vai demorar por que?
SAULO: Porque eu vou lá em RAFAEL acertar uns negócios que eu fiquei de acertar hoje amor.
KALINY: E porque você num acerta com seu irmão em casa? Num deixa na sua casa?
SAULO: Ahhh meu deus. Tá bom, tá bom.
KALINY: Tchau.
SAULO: Tá.

O monopólio de KALINY KAREN na gestão dos pagamentos, mesmo 

sem exercer à época qualquer cargo público, fica evidenciado nos diálogos também do mês 

de março. Nesse sentido, observe-se :

7132696 12/03/2012 17:08:15 Francisco x Bruno (96270332)
BRUNO: Oi.
FRANCISCO: Lembre que o cheque de quinhentos e pouco é hoje, viu BRUNO? Da realeza.
BRUNO: Porra... (trecho incompreendido)
FRANCISCO: Tinha trezentos na sua e trezentos na de RAUL e eu transferi. 
BRUNO: Então pronto. Na minha, na dez?
FRANCISCO: Sim. 
BRUNO: Tá bom, tá. 

7138314 13/03/2012 15:45:03 Kaliny x Francisco (8499273575)

KALINY: as letrinhas (falando com terceira pessoa).
FRANCISCO: Alo. É KALINY é?
KALINY: Isso. Alô?
FRANCISCO: KALINY, é CAMARÃO, pai de RAUL.
KALINY: Oi.
FRANCISCO: tô querendo falar com você.
KALINY: Como é que é?
FRANCISCO: Eu tava querendo falar com você
KALINY: Seu CAMARÃO você pode ir na Ribeira agora?
FRANCISCO: Pode o quê?
KALINY: Na Ribeira, por favor.
FRANCISCO: KALINY, na Ribeira agora? Num tem (KALINY começa a falar e interrompe)
KALINY: É porque eu tô com aperreio, tô com uma pressazinha pra resolver., sabe seu CAMARÃO. Eu falei pedi 
a RAUL porque, se tivesse como o senhor ir lá agora.
FRANCISCO: Na Ribeira agora num tem não. Tem daqui a uma hora.
KALINY: Pronto, tudo bem. Eu não vou ficar, não vou ligar mais pro senhor, já vou aguardar o senhor lá, tudo 
bem?
FRANCISCO: Tá bom, tá certo.
KALINY: Tá tchau.

Alguns  dias  depois,  KALINY  KAREN  DA  FONSECA  TEIXEIRA 

mantém novo contato com Bruno Raniere:

 

7183139 20/03/12 12:13:40 Bruno x Francisco
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(00:00:48)

FRANCISCO: Diz cara
BRUNO: Diz.. a doidinha de Guamaré tá ligando, ai RAUL tá mandando tu, tu ligar pra ela aqui.
FRANCISCO: (trecho incompreendido) o número.
BRUNO: 8715
FRANCISCO: Ein?!
BRUNO: 8715
FRANCISCO: sim.
BRUNO: 3765
FRANCISCO: 87153765
BRUNO: É, ela disse que ligasse aqui urgente ai pra ela

SMS 20/03/12 12:14:57

DE: 
558491440711

PARA: 
558494712078  

Conteúdo  da  mensagem –  “8715-3765 
Kaline urgente”

7183298 20/03/12
12:30:30 

(00:00:43)
Bruno x Francisco

FRANCISCO: Alô.
BRUNO: Pai.
FRANCISCO: Oi
BRUNO: Você já ligou pra ela?
FRANCISCO: Liguei.
BRUNO: Falou com ela?
FRANCISCO: Num deu não.
BRUNO: Ligue ai homi, tente ai, que ela mandou uma mensagem aqui pra mim conversando merda.
FRANCISCO: Foi? Tá.
BRUNO: Fale com ela ai
FRANCISCO: Tá bom meu, já marquei com ela, ela quem não foi (falando mais exaltado)
BRUNO: Sim, mas...só que... ligue ai homi... Ela tá ligando aqui pra mim de dois em dois minutos.

7191148 21/03/12
15:08:28 

(00:00:50)
Francisco x Raul

HNI: Oi
FRABCISCO: colega passe ai pra RAUL
RAUL: Oi.
FRANCISCO: RAUL
RAUL: Oi
FRANCISCO: Eu tô aqui e ela num tá aqui não. A mulher disse que ela num tá aqui não.
RAUL: O senhor num tem o número dela não?
FRANCISCO: Não. É aquele de ontem?
RAUL: É, vou lhe dar aqui o que ela mandou a mensagem aqui pra mim. 88... não espere ai.
FRANCISCO: Como é o nome do esposo dela?
RAUL: Saulo
FRANCISCO: Ein?
RAUL: 8705
FRANCISCO: 8705
RAUL: 3765
FRANCISCO: 87053765
RAUL: É

A  realização  de  eventos  é  tão  lucrativa  que  o  então  Prefeito 

EMILSON DE BORBA CUNHA, em menos de seis  meses,  realizou sete grandes festas 

públicas:

1) Festa de Reveillon (2011/2012)
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2) Verão Vivo (15.01.12 a 12.02.12 - shows durante os domingos) 

3) Festa de Carnaval (17.02.12 a 22.02.12) 

4) Festa  de  São  José,  Padroeiro  do  Distrito  de  Lagoa  Doce 

( 22.03.12 a 25.03.12)

5) Paixão de Cristo (abril/2012)

6) Festa  de  Santo  Expedito  (Padroeiro  da  Comunidade  de 

Mangue Seco II) (abril/2012)

7) Festa de Emancipação (maio/2012).

No decorrer das interceptações, alguns diálogos comprovaram que a 

burla  à  Lei  de  Licitações  era  prática  comum na  Prefeitura  de  Guamaré.  Em relação  à 

organização do Verão Vivo1, são elucidativos os diálogos travados entre KALINY KAREN e a 

sua mãe KELLEY MARGARETH MIRANDA DA FONSECA TEIXEIRA, então Secretária de 

Turismo, sobre a contratação de uma banda “indicada” pelo então Prefeito  EMILSON DE 

BORBA CUNHA (conhecido como “Lula”), para participar das festividades:

6914177 04/02/2012 10:31:25 HNI x Kaliny

HNI.1: (ligação inicia no meio da conversa de fundo) … (não compreendido) na ata veio.
HNI.2: (não compreendido)
KALINY: Oi, Lula.
HNI.2: Oi, Ardu... ALINE.
KALINY: Oi, na linha é KALINY.
HNI.2: Tudo bem?
KALINY: Graças a Deus.
HNI.2: É, quedê... KELLEY? Tá por ai?
KALINY: Mainha... Mainha tá. Você vai falar com ela no celular de Fernanda.
HNI.2: Hmmm
KALINY: … Ou no de Mara, você quer anotar?
HNI.2: Eu tô aqui em Natal, era pra ela resolver a questão do-do... do menino lá que ia... lá (não compreendido)  
a banda que vai tocar amanhã e... ninguém tá sabendo de nada. Eu tinha falado com ela.
KALINY: Como é que é?
HNI.2: O negócio do Verão Vivo.
KALINY: Sim, que que tem?
HNI.2: A pessoa... Uma pessoa que vai tocar amanhã lá.
KALINY: Sim?
HNI.2: E eu tinha acertado com ela.
KALINY: Sim?
HNI.2: E ele procurou a secretaria e ninguém tava sabendo de nada, eu queria saber dela como é...
KALINY: Qual o horário?
HNI.2: Sim o horário... como é. Por que lá na secretaria ele disse que um... tem outras atrações, não é ele, é. E  
eu-eu... queria saber se ela resolveu. Eu tinha falado com ela.

1 Evento realizado pela Prefeitura de Guamaré com início no dia 15 de janeiro de 2012 e término no dia 12 de 
fevereiro de 2012, com apresentações de atrações musicais todos os domingos. Participaram da programação 
13 atrações: bandas Forro de Luxo, Pawlera, Nossa Pegada, Capilé, Vaqueiros do Forró, Ivan Gomes, Galera  
Beach, Guto, Forro Universitário, Banda Montagem, Edson Chuva, Bakulejo e Axé Comade.

81/202

Recursos/Audios/6914177.wav


KALINY: Ah, resolveu... Ela, eu. Eu já... Ela já me disse isso.
HNI.2: Hm-hmm.
KALINY: Eu vou pedir pra ela entrar em contato com... tem o telefone dele?
HNI.2: Deve ter tudo por lá, eu mandei ele resolver lá, né? No-no...
KALINY: Foi?
HNI.2: Foi.
KALINY: Então pronto, vou ligar pra ele agora, que realmente, como na programação talvez eles não tenham 
é... lá. Porque foi... resolvido depois, não foi?
HNI.2: Sei. Foi.
KALINY: Ai pode ser que eles não tenham lá, mas isso ai ele realmente não sabe conduzir, né? Não sabe dizer  
“não, espera um minutinho...” (não compreendido)
HNI.2: É, e... já tá com umas duas, já tá com umas duas semana que tá tramitando. É.
KALINY: E se ele tá tramitando, ele já sabe do...
HNI.2: É.
KALINY: Ele tem conhecimento, entendeu?
HNI.2: Hm-hmm, verdade.
KALINY: Ai diz logo assim, “não, não sei”, né? Vai dizer “só um minutinho que eu vou ligar para me informar, 
pode ser que eu esteja equivocado, pode ser que eu esteja...”
HNI.2: É.
KALINY: Né?
HNI.2: Verdade.
KALINY: É, mas é difícil demais.
HNI.2: Mas é isso mesmo.
KALINY: Vou pedir pra Mainha entrar em contato, viu?
HNI.2: Tá bom.
KALINY: (não compreendido)
HNI.2: Tá KALINY, aguardo. Tchau.

6914198 04/02/2012 10:33:37 Kaliny x Kelley

KALINY: Alô?
MARA: Oi.
KALINY: Mara, pa... Mara?
MARA: Quem é?
KALINY: KALINNY.
MARA: Oi.
KALINY: Passa ai pra Mainha.
MARA: Vou passar.
MARA: (voz de fundo) KELLEY. KELLEY. KELLEY. KELLEY.
KELLEY: (voz de fundo) Oi.
MARA: (voz de fundo) Com licença, sua filha.
MNI/HNI: (voz de fundo não compreendida)
KELLEY: Oi, KALINNY.
KALINY: Mainha.
KELLEY: Oi.
KALINY: É... Lula ligou agora... que... é... a... uma pessoa ia tocar esse fim de semana, uma banda, certo?
KELLEY: Sim.
KALINY: E chegou na secretaria para se informar de horário, das coisa e o povo disse que não tava  
sabendo de nada e que ele não tava no fim de semana, não ia tocar nesse fim de semana não.
KELLEY: Sabe não, é ROSÂNGELA. ROSÂNGELA não sabe realmente de programação não.
KALINY: Mas por que ela não disse que vai se informar? Não diz logo que o homem não tá?
KELLEY: É ele ir lá em KATIUSCIA, que ele mandasse deixar a documentação, que o que ele deixou lá  
só foi aquele negócio lá, é... é... Identidade e CPF, ninguém toca nada em Guamaré só com isso não. Viu?
KALINY: Ainda vai tentar resolver (não compreendido)
KELLEY: Eu disse, eu disse “LULA, manda o rapaz ir lá deixar a, toda a documentação”, ele disse “já tá 
entregue a GEUSA”, ai eu disse “não, lá com GEUSA ele deixou identidade e CPF e lá e... não é só isso”,  
ai ele disse “não, eu...” que tinha mandado pegar a relação quando entregar a GEUSA. Li-Liga ai pra  
GEUSA.
KALINY: Vou saber aqui, tá. Tá bom.
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KELLEY: Diga a ele que já tá RITA, pra RITA entrar em contato com ele. (Não compreendido)... Num sabe mas 
num (não compreendido) … eu fui saber dos que não sabe.
KALINY: Mas ela, mas é  (não compreendido) mainha, pra dizer “olhe...”, especialmente uma pessoa de LULA,  
“olhe, eu vou me informar...”
KELLEY: É.
KALINY: “... vou me informar pra saber o que é”
KELLEY: (Não compreendido)
KALINY: Mas acontece que teus funcionário tudinho tão querendo lhe detonar...
KELLEY: É. Que não já veio falar comigo, que vai organizar a festa de Água Doce como fez aquela gorda, se 
organizei nada naquela secretaria?
KALINY: Não... Ou bota ela no lugar dela não, viu mainha? Não bota uma pessoa pra substituir ela não no 
lugar.
KELLEY: Que eu quero ver no final o que que vai dar, vai dar igual a festa de Mangue Seco, que agora ele quer  
que a gente prepare a estrutura.
KALINY: Viu?
KELLEY: Tá. Deixe que eu resolvo já-já isso aqui, mando já Rita procurar o irmão dele e...
KALINY: Resolva ai, liga ai.
KELLEY: (não compreendido)
KALINY: Tá, tá bom.
KELLEY: Tá.
MNI/HNI: (Conversa de fundo não compreendida)

6944323 08/02/12
19:23:47
(00:00:4

5)
Andreia x Katiúscia

KATIÚSCIA: Alô?
ANDREIA: É Andreia.
KATIÚSCIA: Oi.
ANDREIA: É... Eu falei com o menino e ele disse que já é o terceiro que vem
KATIÚSCIA: E não aceita mais não?
ANDREIA: É, porque foi, a mesma, o mesmo... objeto três vezes. Esse daqui (não compreendido)...
KATIÚSCIA: (não compreendido)
.ANDREIA: .. é a terceira vez.
KATIÚSCIA: Então não dá certo não.
ANDREIA: Tenho Dois.
KATIÚSCIA: É.
ANDREIA: Esse daqui não, a não ser os que... só se, é...
KATIÚSCIA: Venha aqui pra cá, né?
ANDREIA: Cê tá onde?
KATIÚSCIA: Tô aqui ainda, trabalhando, viu?
ANDREIA: Tá bom, tá. Tchau.
KATIÚSCIA: Tchau.

6977573 12/02/2012 21:36:30 Kaliny x MNI (84 – 8838-1942)
MNI: Cê não atendeu porque hein?
KALINY:  Porque é pra... ligar de volta, pra não acabar seus crédito.
MNI: Não, mulher, é trinta reais. Escute, tem um rapaz lá embaixo perguntando se RITA pode vim.
KALINY: Se RITA pode ir?
MNI: Sim, se RITA pode vim, você acertou alguma banda com RITA? (entendido)
KALINY: Foi, é... Eu vou ligar aqui pra ela pra combinar, diga ai pra ele que eu tô indo no palco e combino com  
ela, tá certo?
MNI: Tá bom, (não compreendido) até já chegou.
KALINY: Certo, diga assim "olhe, ela disse que vai ligar pra ela agora."
MNI: Tá certo, tá tchau.
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No dia  27  de  fevereiro  de  2012,  o  empresário  Raul  Ranier  Silva 

Rodrigues  e o investigado  RUDRIGO COSTA DOS SANTOS MIRANDA da Secretária de 

Turismo conversam sobre as contratações relacionadas ao evento Verão Vivo:

7056562 27/02/2012 15:50:17 RAUL X RODRIGO 84 3525 2204
RAUL: Alô.
RODRIGO: Alô, RAUL?
RAUL: Oi.
RODRIGO: RAUL RANIER?
RAUL: É ele.
RODRIGO: Boa tarde meu jovem. É RODRIGO da turismo de Guamaré, tudo bem?
RAUL: Oi RODRIGO, tudo bom.
RODRIGO: Como é que tá do braço?
RAUL: Tá melhor.
RODRIGO: Tá melhor, né? Graças a deus. Ei meu amigo, eu tô precisando que você assine o contrato criatura.
RAUL: Eu num já assinei.
RODRIGO: Já assinou?
RAUL: Já.
RODRIGO: O de Montagem?
RAUL: Já, se não me engano já assinei.
RODRIGO: Mas assinou aonde? Na Prefeitura?
RAUL: Foi, foi.
RODRIGO: Ah, então pronto. Porque eu tinha um aqui comigo e eu achei que dentro do processo lá num 
tinha  nenhum. Ai era pra você assinar esse e eu colocar dentro do processo.
RAUL: Me diga uma coisa, a noto achou, RODRIGO?
RODRIGO: Homi,  essa nota eu não sei.  Eu não sei  onde é que tá.  Porque é...  quem foi  meu deus... 
VAGNER disse que parece que foi tu que tinha dito que ROSÂNGELA foi quem recebeu, né? 
RAUL: Foi, porque foi outra pessoa que passou pra mim, sabe?
RODRIGO: Foi?
RAUL: Que levou pra mim. Ai ele disse que tinha dado a ela.
RODRIGO: Não, ela disse que 'olhe eu num recebi nada, nada de RAUL não, inclusive um dia encontrei 
com ele na prefeitura, falei até com ele, num é uma pessoa bem jovem, parece um menino?'. Eu disse 'é,  
ele parece um rapaz novinho'. Ai ela disse 'encontrei ele,  parece que ele tava até com braço engessado. Ai  
quando eu falei com BAIÃO, BAIÃO disse que era ele mesmo. Mas em momento nenhum ele me entregou 
nota nenhuma nesse dia não'. 
RAUL: Mas realmente num foi eu mesmo que entreguei não, sabe?
RODRIGO: Foi não, né?
RAUL: Foi não.
RODRIGO: Sei. Ai...
RAUL: Mas amanhã eu acho que vou ai, pra resolver isso ai. Porque eu tô com dois processo ai e nenhum 
foi ainda.
RODRIGO: Homi, a pois faça homi. Faça e venha e resolva porque é... a de BAIANO parece que teve...
RAUL: Amanhã você vai tá por ai?
RODRIGO: Amanhã.... Vou, amanhã vou tá aqui.
RAUL: Pronto, então pronto. 
RODRIGO: Veja bem, a de BAIANO deu problema no seguinte. Ele fez a nota, mandou e perderam a 
nota, o processo completo, todinho. 
RAUL: Hum, sei...
RODRIGO: Ai o que foi que ele fez. Conversou com o contador dele e autenticou a do talão. Ele bateu  
uma cópia da segunda via do talão, fica com ele.
RAUL: Sei.
RODRIGO: Ela bateu uma cópia e autenticou ela. Reconheceu, né? Autenticou como original né?
RAUL: Tô entendendo.
RODRIGO: Que tá de acordo com original. Pronto, ai com essa ai que ele me trouxe, ai eu fiz o processo  
de pagamento e mandei pra lá. Entreguei hoje de manhã. Foi Banda Chame, Guto e Forró Universitário.
RAUL: Sei...
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RODRIGO: Ai eu acredito que vai dá certo com ela. Tá entendendo?
RAUL: Então pronto, amanhã quando eu for eu passo num cartório aqui e faço isso (trecho incompreendido)
RODRIGO: Você bate uma cópia dela e já autentica.
RAUL: Pronto, tá ok então, RODRIGO.
RODRIGO: Viu?
RAUL: Amanhã dou uma passadinha por ai.
RODRIGO: Pronto. Valeu RAUL.
RAUL: Valeu. Até mais, tudo de bom,
RODRIGO: Tchau.

Alguns  dias  depois,  os  investigados  RUDRIGO  COSTA  DOS 

SANTOS MIRANDA e TÉRCIA RAQUEL OLEGARIO DE CARVALHO conversam sobre os 

pagamentos que ainda não foram realizados:

7072658 02/03/2012 10:23:34 TÉRCIA X RODRIGO 84 8826 4199
TÉRCIA: Oi RODRIGO.
RODRIGO: TÉRCIA, bom dia. 
TÉRCIA: Bom dia. 
RODRIGO: TÉRCIA, me desculpe tá lhe atrapalhando ai no seu atendimento.
TÉRCIA: Não, diga ai...
RODRIGO: Deixe eu só ver uma coisa com você. Porque ontem eu acho que eu ouvi GEUZA dizer na sala da  
senhora que o pagamento de banda Charme e Guto parece que já tinha ido pro bando. Foi assim ou não?
TÉRCIA: não, eu num lembro, vice?
RODRIGO: Num lembra não né?
TÉRCIA: Você tá aqui na prefeitura?
RODRIGO: Não, não tô não. Num tô trabalhando hoje não. Ai...
TÉRCIA: Pois venha, que você vê com ANDRÉIA.
RODRIGO: Não, veja bem. Eu já liguei pra ANDRÉIA, ANDRÉIA disse que num sabe não. 
TÉRCIA: É?
RODRIGO: ELIANE também disse que num sabe não. 
TÉRCIA: Mas tem como saber, né? Que tá (trecho incompreendido) tesouraria.
RODRIGO: É...
TÉRCIA: É de quem?
RODRIGO:  É  de  BANDA  CHAME  e  de  GUTO  E  FORRÓ  UNIVERSITÁRIO.  É  pela  empresa  de 
WELLINGTON.
TÉRCIA: Perai. WELLINGTON
RODRIGO: É W, WELLINGTON MUNIZ DE OLIVEIRA ME.
TÉRCIA: Certo.
RODRIGO: Ai são duas bandas, BANDA CHAME
TÉRCIA: CHAVES.
RODRIGO: Não, BANDA CHARME. 
TÉRCIA: CHARME
RODRIGO: É e o outro é GUTO E FORRÓ UNIVERSITÁRIO. TÉRCIA, eles não param de ligar cobrando. 
Não param.
TÉRCIA: Certo, mas eu vejo aqui.
RODRIGO: Ai me dê uma resposta pra eu poder dizer a ele, TÉRCIA. 
TÉRCIA: Tá certo, tá bom. Tá ok.
RODRIGO: Viu? Eu tô aguardando.
TÉRCIA: Vou ligar. Vou ver se (trecho incompreendido) vai ali ver pra mim. Viu?
RODRIGO: Tá bom. Obrigado
TÉRCIA: De nada.
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Após a Festa de Carnaval/2012 e antes do início da organização da 

Festa de Emancipação 2012, a Prefeitura de Guamaré realizou, ainda, a Festa de São José, 

Padroeiro  do Distrito  de Lagoa Doce.  Neste  evento,  houve a  participação das atrações 

Guga-Forró de Luxo, Cavalo de Aço e Paredão do Brasil, pertencente ao irmão do então 

Prefeito, EMILSON BORBA CUNHA.

As  interceptações  demonstraram  que  também  em  relação  a  este 

evento, as tratativas foram feitas de forma ilegal, para desviar recursos em benefício dos 

agentes públicos e de seus parentes. 

Nos diálogos a seguir entre  Kelley Margareth e Rudrigo Costa dos 

Santos Miranda, restou comprovado que, a mando de EMILSON BORBA CUNHA, a atração 

Jorge do Acordeon foi substituída pela Banda Paredão do Brasil, pertencente ao seu irmão. 

Os  diálogos  comprovam,  também,  que  todas  as  contratações  são  realizadas  sem  a 

observância  de  quaisquer  formalidades,  sendo  sempre  “arranjadas”  pelos  gestores 

municipais, havendo indícios, inclusive, de que o próprio RUDRIGO COSTA DOS SANTOS 

MIRANDA, servidor  da Secretária  de Turismo,  poderia  ser  contratado para participar  do 

evento: 

7149087 15/03/2012 09:52:31 Rodrigo (8435252204) x Kelley

KELLEY: Alô
RODRIGO: Alô, Kelley.
KELLEY: Diga.
RODRIGO: Bom dia. 
KELLEY: Bom dia. 
RODRIGO: Kelley, Chagas quer saber se tem condições de trocar, mandar Marcílio ir na Sprinter e deixar  
alguém aqui. Que ele consertou a Sprinter,  agora ele gostaria que Marcílio fosse.
KELLEY: Rapaz, Marcílio... Então vá, mande Marcílio ir com ele.
RODRIGO: Tem problema não, né?
KELLEY: Se não tiver ai ocupado num tem problema não. Por mim tá tudo tranquilo.
RODRIGO: Certo.
KELLEY: Dê dinheiro do homi cumê, que o homi fica lá morrendo de fome.
RODRIGO: Sim, e eu que  tenho que dá dinheiro pra ele pra ele cumê?
KELLEY: (risos) Tem que dá um jeito. 
RODRIGO: (risos) Engraçadinha né?
KELLEY: Mande ele passar aqui em casa pra pegar.
RODRIGO: Tá certo.
(...)
KELLEY: Ei rapaz, agilize ai o negócio de Jorge do Acordeon, por favor.
RODRIGO: Não, agora...
KELLEY: Que Rosângela já agilizou o do, do, do cacete, como é, Cavalo de Aço.
RODRIGO: Eu num tava sabendo de nada não, disso não.

86/202

Recursos/Audios/7149087.wav


KELLEY: Pergunte a ela ai. Que ela. Eu num disse a você Rodrigo.
RODRIGO: Nam.
KELLEY: Que procurasse saber de Jorge do Acordeon, dos documentos dele.
RODRIGO: Hum
KELLEY: Naquele dia que eu fui  ai,  tá  ficando (trecho incompreendido) só porque viajou com Rosângela  
ontem.
RODRIGO: (risos).
KELLEY: Humm, o negócio deve ter sido arrochado.
RODRIGO: (risos).
KELLEY: Viu?! Jorge do Acordeon você providencie.
RODRIGO: Ei, Jorge do Acordeon, Jorge do Acordeon teve um AVC.
KELLEY: Você tá de frente pra Rosângela?
RODRIGO: Anram.
KELLEY: Pois pergunte a ela do Cavalo de Aço, que ela tava la na prefeitura  ajeitando, que você disse que em 
maio e junho você queria saber como era que ia ficar. Você parece que esquece o que me diz, mas eu num 
esqueço não. Quê quando você tá na frente de Rosângela você esquece de tudo. 
RODRIGO: E é? Deixe eu perguntar aqui, só um instantinho. 
RODRIGO: Rosângela Cavalo de Aço tá certo? (falando com terceira pessoa).
KELLEY: De tudo que você me diz.
RODRIGO: Já tá certo, né? (falando com terceira pessoa).
RODRIGO: Pronto, já tá certo, vai ser publicado hoje. Ai deixe eu perguntar outra coisa a tu.
KELLEY: Pronto, pois tem que comunicar a Tércia que é quem toma conta da parte minha de banda, tá certo?  
Avise ai a ela. Que Tércia ontem veio me cobrar e eu disse 'Rosângela tá ajeitando'. 
RODRIGO: Certo.
KELLEY: E ela tem que ajeitar só de uma não, de todas. Mande ela procurar saber de Forró de Luxo, como é?  
Hugo num sei que do Luxo. 
RODRIGO: Guga. Ela já disse também que o rapaz tá vindo também, já hoje, pra entregar uma documentação 
que tá faltando pra publicar hoje também.
KELLEY: E se Jorge do Acordeon tiver de AVC bota você.
RODRIGO: Agora me diga. É porque a comunidade quer ele, ai ele teve um acidente vascular e tá fazendo  
fisioterapia pra voltar a boca, só que ele tem um filho, tem a nora que canta no grupo dele. Eu não sei se eles  
vem, né?
KELLEY: Mas isso meu filho vocês tem que procurar saber. 
RODRIGO: Não, é verdade. Agora eu não sabia que isso tava cabendo a mim, fazer.
KELLEY: Nam, eu num disse a você 'Rodrigo (trecho incompreendido).
RODRIGO: Eu num lembro não.
KELLEY: Pois eu disse. Você quando tá na frente dela você perde o juízo. Olhe, lembra que eu tava ai e eu disse 
'Rodrigo porque você num levou ele uma vez pra Mangue Seco, num foi?' 
RODRIGO: Foi, levei ele pra Mangue Seco.
KELLEY:  Ai pronto, por isso que eu disse que você tinha esse contato dele. Eu não tenho o contato desse povo.
RODRIGO: Sei.
KELLEY: Entendeu?
RODRIGO: Anram.
KELLEY: Eu num tenho de nenhum. Ai você. Ai por isso que eu disse 'Rodrigo providencie Jorge do Acordeon 
que é Macau ali'. Ai você, ai você disse 'tá certo'. 
RODRIGO: E foi?
KELLEY: Foi, foi.
RODRIGO: É porque é muita coisa eu acabo esquecendo. Mas pode deixar que vou já entrar em contato aqui,  
viu?
KELLEY: Pronto, se ele não tiver condição de tocar me diga que eu enfio você lá dentro.
RODRIGO: Pronto, tá bom. 
KELLEY: Tá bom?
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RODRIGO: Pode deixar. Valeu. Obrigado. Tchau.
KELLEY: Valeu. Tchau.

7149246 15/03/2012 10:08:46 Rodrigo (8435252204) x Kelley

KELLEY: Oi.
RODRIGO: Ei, deixe eu dizer uma coisa a tu.
KELLEY: Diga.
RODRIGO: Eu entrei em contato agora com Jorge, certo? 
KELLEY: hum.
RODRIGO: Ele tá fazendo fisioterapia, mas o médico disse que ele já tá recomendado a trabalhar normalmente. 
KELLEY: hum.
RODRIGO: Só que ainda disse que Sérgio de Oliveira já esteve por lá.
KELLEY: hum.
RODRIGO: Procurando saber preço dele, porque ele tava com essa data.
KELLEY: Sérgio não tem nada a ver com isso.
RODRIGO: É, pois é. Eu disse a ele. 
KELLEY: Pode dizer a ele.
RODRIGO: A gente recebeu uma recomendação do Ministério Público pra tirar os atravessadores e contratar  
direto com o artista.
KELLEY: Isso.
RODRIGO: Pelo que eu tô entendendo Sérgio tá querendo ser seu atravessador. E a gente não tá fazendo isso, a  
gente tá tirando esse povo, certo? Esses atravessadores e contratando direto.
KELLEY: hum
RODRIGO: Ai ele disse o seguinte 'não, a mesma coisa que eu disse a ele vou dizer a você'. Eu disse 'você tocou 
o carnaval e já sabe da documentação que precisa, certo?'. E ele disse 'pronto, meu pai disse que vai, não tem 
problema nenhum. Agora o valor dele é R$ 12.000,00 e ele quer receber esse valor no dia. Ele num quer essa 
conversa de papel pra lá e papel pra cá e num sei quantas viagens pra receber depois não. Ele quer, ele vai.  
Agora chegou pra tocar, terminou quer receber (trecho incompreendido)'.
KELLEY: Ele mande agora, ele mande agora os documentos dele, que o dinheiro dele, no dia que ele for tocar  
sai. 
RODRIGO: Então tá bom.
KELLEY: Nós pagamos tudo assim.
RODRIGO: É.
KELLEY: Ele num tá vendo que tá se fazendo. 
RODRIGO: É, então tá certo.  
KELLEY: Viu? Ou então diga isso a Manel lá do bicho, de Lagoa Doce
RODRIGO: Anran.
KELLEY: Diga a ele
RODRIGO: Beleza. Tá bom. 
KELLEY: Tá. Tchau.
RODRIGO: Valeu. Tchau.

7151706 15/03/2012 15:57:50 Rosângela (8488821545) x Kelley

KELLEY: Oi.
ROSÂNGELA: Oi. Ei KELLEY, me diz uma coisa, você sabe quem é EDSON?
KELLEY: Edson?
ROSÂNGELA: Sim.
KELLEY: É, é o que?
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ROSÂNGELA: Não é porque o menino que foi com GUGA Forró de Luxo pra fechar, quando foi pra pegar a 
documentação, o Guga disse o seguinte 'que não ia fechasse mais com o empresário lá porque tinha fechado 
direto com esse Edson da prefeitura de Guamaré'. 
KELLEY:  Sim,  eu  sei  quem  é.  Que  eu  mandei  buscar  os  documentos.  Foi  o  menino  que  foi  buscar  os 
documentos, eu acho. Eu sei quem é EDSON. Trabalha na prefeitura, ai eu aproveitei e mandei ele trazer os 
documentos, tá entendendo? Ai por isso que ele disse isso, eu acho.  
ROSÂNGELA: Ele disse que foi direto. 
KELLEY: Quem foi pegar os documentos, quem foi?
ROSÂNGELA: Não, quem foi pegar os documentos não. O GUGA disse que fechou direto com esse EDSON na 
prefeitura, então não ia fechar porque quem tinha desde o início que Lula falou, foi que falado com IVO. Ai IVO 
já marcou a data, reservou a data de GUGA (trecho incompreendido... meninos.
KELLEY: É a mesma coisa.
ROSÂNGELA: É, só que assim, IVO foi  pegar e  ele  disse que não porque já tinha fechado direto com a 
prefeitura através desse EDSON. É tanto que IVO (Kelley começa a falar e interrompe).
KELLEY: Mas num fechou através de ninguém. Ele só foi lá pegar a documentação pra mim. Isso é o motorista  
menina.
ROSÂNGELA: (risos) IVO até disse assim 'Rosângela, fale com' (Kelley começa a falar e interrompe).
KELLEY: Tá havendo um mal entendido ai.
ROSÂNGELA:  Pronto.  IVO até  disse  assim 'Rosângela,  eu  fiquei  chateado com GUGA pelo  seguinte,  eu  
reservei  a  data  e  ele  fechou  direto,  ele  nem  me  ligou  comentando  nada.  Eu  fui  pegar  a  documentação  
simplesmente não, não teve, eu não tive mais, então eu fiquei totalmente fora da jogada e não servi de nada.  
Servi só pra segurar a banda e ao mesmo tempo me deixaram de fora'. Eu disse 'IVO eu num tô sabendo disso  
não'.
(As interlocutoras falam ao mesmo tempo) 
KELLEY: É porque IVO sei não, é todo atrapalhado ai nesse meio de campo. Que ele sabe que não é nada disso  
que ele tá conversando não. Quando eu chegar ai eu lhe digo.
ROSÂNGELA: Mas ai eu digo o seguinte RODRIGO foi atrás, porque como GUGA disse que já mandou toda 
documentação. RODRIGO foi ver com os advogados que era pra poder fazer o processo, os advogados disseram 
que não tão com esse documento. Quem  é que tá com esse documento? 
KELLEY: Se não foi entregue direto a TÉRCIA foi entregue, acho que a GRAZIELA ou alguém. Porque como 
eles já tem o contato direto com ela, as vezes eles passam direto pra TÉRCIA ou pra ela ou pra GEUZA, tá  
entendendo? 
ROSÂNGELA: hum
KELLEY: Ai eu vô ver agora com TÉRCIA se já chegou lá na mão dela. Porque as vezes eu peço pra entregar  
logo direto a um deles três lá, pra irem resolvendo.
ROSÂNGELA: Ai nesse caso, IVO num tá na jogada não, né? 
KELLEY: Como?
ROSÂNGELA: IVO num tá na jogada não, né?
KELLEY: Não, IVO tá nada a ver com isso não. Assim, ele tá, acho que ele tá...
(as interlocutoras falam ao mesmo tempo)
ROSÂNGELA: O problema dele sabe o que é?
KELLEY: (trecho incompreendido) quando eu chegar ai.
ROSÂNGELA: Certo. O problema dele (Kelley começa a falar e interrompe).
KELLEY: Precisa falar agora não.
ROSÂNGELA: Certo, eu tô ligando do de HENRIQUE. O problema todo  KELLEY, é porque assim, quando 
LULA pediu, IVO foi e fez tudo, né? E agora quando foi pra levar teve esse problema ai ele meio assim sem  
entender. Eu disse então...
KELLEY: Quem?
ROSÂNGELA: IVO. Porque não ele quem tinha feito a reserva?
KELLEY: É, mas é uma coisa só, não tem diferença não. Porque ele num tá associando as coisas não. (trecho  
incompreendido) eu tô aqui em Natal eu vou falar com ele, viu?
ROSÂNGELA: Tá certo então.
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KELLEY: Viu? Pode ficar tranquila. Tá tudo sob controle.
ROSÂNGELA: Eu não preciso me preocupar com essa banda?
KELLEY: Não, precisa não. Se já disse que pegou, é porque realmente foi feito lá direto, viu? Num se preocupe  
não. 
ROSÂNGELA: Mas ai nem foi feita a publicação (Kelley começa a falar e interrompe).
(as interlocutoras falam ao mesmo tempo)
KELLEY: (trecho incompreendido) TÉRCIA tava me perguntando, ai eu disse uma ROSÂNGELA já tem e a  
outra eu mandei já providenciar a documentação. Ai ela disse que hoje ia ver. Eu vou ligar pra ela pra ver, viu?  
ROSÂNGELA: Tá certo. Veja  (Kelley começa a falar e interrompe).
KELLEY: Num se preocupe não e eu lhe digo com quem tá pra você procurar, viu?
ROSÂNGELA: Certo, pois me dê só um retorno assim porque tem que ser feito a... a...
KELLEY: Publicação.
ROSÂNGELA: Publicação, exatamente, viu?
KELLEY: Viu? Tá certo.
ROSÂNGELA: Tá bom.
KELLEY:  Se preocupe não que deve tá chegando já lá ou se já num tiver lá com ela, viu?
ROSÂNGELA: Tá certo. Tá bom então.
KELLEY: Tá bom?
ROSÂNGELA: Tá.
KELLEY: Tá, tchau.

7152653 15/03/2012 18:19:50 Kelley x Tércia (8488183915)

TÉRCIA: Alô?
KELLEY: Você ainda tá na PM?
TÉRCIA: Sai faz uns 10 minutos.
KELLEY: Avistou GEUZA? Como é que tu fala com GEUZA agora ein?
TÉRCIA: hum?
KELLEY: Como é que fala com GEUZA? Porque o HUGO do tal do Forró de Luxo já mandou a documentação 
e eu preciso que seja entregue a ROSÂNGELA, viu?
TÉRCIA: Certo.
KELLEY: Tá certo? Depois eu converso com você.
TÉRCIA: Forró de Luxo, né?
KELLEY: Deixe ela fazer o processo. É, Forró de Luxo. 
TÉRCIA: Pronto.
KELLEY: Ela num vai fazer Lagoa Doce? 
TÉRCIA: Hum.
KELLEY: Pronto, deixe ela cuidar. Tá certo?
TÉRCIA: Tá certo. Ai entrego a ROSÂNGELA, né?
KELLEY: Pode entregar. Viu?
TÉRCIA: Certo.
KELLEY:  Pra  fazer  o  processo.  Aquele  processozinho,  colher  os  documentos,  fazer  tudo  direitinho.  Os 
documentos já devem ter ido, né? Que eles já sabem, né?
TÉRCIA: É.
KELLEY: Que já tocou em Guamaré. Já sabe o que precisa.
TÉRCIA: É, eu vi um hoje. Passou um por mim já todo pronto. 
KELLEY: Cavalo de Aço (risos)
TÉRCIA: Ahh é... é, exatamente. 
KELLEY: Mas é ela quem tá fazendo. Num vai nem ai onde tu tá. Ai ela hoje ficou me questionando por causa 
de um documento que num sei quem já pegou, ai eu disse 'meu amor é porque as contratações são diretas e vão 
deixar direto lá na prefeitura, a gente não tem, a gente só entra em contato e procura saber data, essas coisas. E 
depois o resto é por lá'. Ai ela disse assim mas por lá assim, por exemplo, ela como minha assessora entra em  
contato, né? Pra saber data, esses negócios. (trecho incompreendido). O rapaz num foi procurar ela pra entregar  
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os documentos, né? 
TÉRCIA: É.
KELLEY: Ai ela vai na prefeitura, faz todo um processo e entrega lá. Confere com o jurídico se tá tudo certinho.  
Ai você entregue a ela, tá certo TÉRCIA? (trecho incompreendido) (risos).
TÉRCIA: Pronto, tá certo, tá certo. Tá bom, eu falo com GEUZA. GEUZA saiu até mais cedo um pouquinho  
porque ela tava com uma dor de cabeça.
KELLEY: Mas é porque já hoje ela ligou pra esse tal de Forró de Luxo. E o Forró de Luxo já disse que mandou.
TÉRCIA: Hum, sei.
KELLEY: Ai diga a GEUZA que veja se entregaram a ela, por ai pela prefeitura.
TÉRCIA: Pronto, eu ligo já pra GEUZA, viu?
KELLEY: Pronto. 
TÉRCIA: Tá bom.
KELLEY: Diga a ela que pode ir lá e... e... ela mesmo num entregue a ela não, entrega a você e você entrega a  
ela. Tá certo?
TÉRCIA: Tá certo. Tá bom então.
KELLEY: Tá tudo tranquilo por ai?
TÉRCIA: Tá, tá tudo tranquilo. Só uma documentação que o prefeito recebeu hoje de manhã, mas eu já tô 
providenciando, assim, ver como é que a gente vai resolver, viu?
KELLEY: hum
TÉRCIA: Ai eu tô mandando as cópia também pra KATIUSCIA vê, só pra ela tomar conhecimento. E depois a  
gente conversa .
KELLEY: E pediram também os de... Pediram a LULA também foi?
TÉRCIA: Não, num soube não.
KELLEY: Pediu. 
TÉRCIA: Foi?
KELLEY: Foi, eu acho que foi aquela fresca daquela DÁRIA. Agora você, que foi só depois que ela saiu, você 
num vai... incentivar LULA a contratar aquela mulher, deixe ela pra lá.
TÉRCIA: Não, eu? Eu tô fora. Já disse até (Kelley começa a falar e interrompe).
KELLEY: Não, assim, FRAN, porque ele num fica nesse negócio. Já veio reclamar porque tiraram o marido 
dela.
TÉRCIA: É.
KELLEY: Então pronto. Então, foi ela. 
TÉRCIA: E já... ele mandou que fizesse o do marido que tava exonerado. 
KELLEY: Pois num vai fazer não. Diga as boniteza que ela que tá por trás, viu? As fofoquice dela com sinhá 
MARGARETH. E agora pediu.
TÉRCIA: E ele diz uma coisa a ela e ela liga. Eu, olhe, olhe, meu deus eu num sei não, o que é que eu vou 
fazer? Pra... pra...
KELLEY: É.
TÉRCIA: Com esses sapos.
KELLEY: Pois é
TÉRCIA: Porque ela, ela. Ele conversou com ela lá e disse que ela ia ficar no lugar de MÁRCIA. Ai quando eu,  
ela foi e disse 'olhe ele disse que eu ligasse'. Ai eu disse assim 'isso ai é uma coisa que eu vou ver com ele ainda'. 
Ai ela disse assim 'não, não, num tem o que ver não. Ele disse que eu ligasse diretamente pra você, só pra você  
não esquecer de fazer a coisa'.
KELLEY: Num faça não. Num faça não. E diga a ele por quê.
TÉRCIA: Não ai...
KELLEY: Vou fazer mais nada por ela não, porque tá acontecendo isso e isso e no tempo que começou o  
chafurdo aqui dentro tem o dedo. Ela foi quem começou. Nem faço (trecho incompreendido), nem faço (trecho 
incompreendido) pra fulana de tal. Então, assim, você meça o que você vai fazer, viu LULA? Pode dizer a ele.
TÉRCIA: É. Ai eu sei que (Kelley começa a falar e interrompe).
KELLEY: Já que ele tá mandando você fazer.
TÉRCIA: Ai eu fui e disse a ele. Ai ele que...
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Enquanto isso KELLEY conversa com terceira pessoa: LULA mandou colocar o marido de DÁRIA de novo na  
folha.
KELLEY:  Diga a ele.
Nesse momento a terceira pessoa diz (MN1): Do jeito que esses ofícios que ele recebeu já foi ela que foi falar, 
diga a ele.
KELLEY responde:  Nam, tô  mandando TÉRCIA dizer  a  ele,  que ele  agora é  (trecho incompreendido) dos 
adversários. Que esse povo só gosta de adversário mesmo.
MN1 responde a KELLEY: É porque sabe que como (trecho incompreendido)
KELLEY responde  a  MN1:  Ai  ela,  ai  ela,  que  ela  num  já  foi  dizendo  que  JOÃO  PEDRO  só  (trecho 
incompreendido)... ela 'como é que pode a pessoa'. (TÉRCIA começa a falar e interrompe).
TÉRCIA: Ai ela disse isso foi?
KELLEY: Disse a LULA que a oposição já tinha procurado ela. E ela não seria problema e num sei que. (Trecho  
incompreendido, as interlocutoras falam ao mesmo tempo)
TÉRCIA: Será que foi?
KELLEY: Foi não mulher
TÉRCIA: Só não foi ela que procurou ele
KELLEY: Num precisa. Ela que foi procurar.
TÉRCIA: É.
KELLEY: Você tá me entendendo?
TÉRCIA: Também acho.
KELLEY: Diga a LULA. Eu queria que você disse assim a ele 'LULA se você num quiser criar um problema lá  
na frente ou até agora mesmo com esse povo de... de...', pode dizer, com 'KELLEY, com isso com aquilo, é  
melhor você evitar, deixar essa mulher pra lá. Até porque o que tinha que se pedir a (trecho incompreendido) já  
se pediu. Ela num tem o que dizer mais não'. Ai a (trecho incompreendido)... 'Olhe esse tempo todinho nunca foi 
pedido nada aqui, você agora recebeu esse ofício, (trecho incompreendido) esse negócio aqui. Então se pediu foi 
ela bichinho'. Tá entendendo? 
TÉRCIA: É.
KELLEY: Se ela num foi, ela induziu MARGARETH.
TÉRCIA: É.
KELLEY: Que pediu tudo ai dessa tal de JF.
TÉRCIA: Ei, mas já sabe? Num sabe não ainda quem foi não, né?
KELLEY: Como?
TÉRCIA: Tô dizendo 'a gente ainda num sabe não quem foi que fez a denúncia'
KELLEY: Não, ninguém sabe. Mas TÉRCIA tá na vista clara, né TÉRCIA?
TÉRCIA:  É. É.
KELLEY: Tá na vista clara.  
TÉRCIA: A gente sabe.
KELLEY: Nem a própria MARGARETH esse tempo todinho. MARGARETH nunca se pronunciou. Ai um 
negócio desse vem aparecer depois que DÁRIA saiu da prefeitura.
TÉRCIA: É.
KELLEY: E depois que o marido.
TÉRCIA: Humrum, é.

A Secretária  de  Administração  TÉRCIA RAQUEL OLEGARIO  DE 

CARVALHO e a tesoureira GEUZA MORAIS LIMA SALES tratam do mesmo assunto:

7152700 15/03/2012 18:26:23 Tércia x Geuza (8491664094)
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GEUZA: Alô.
TÉRCIA: Alô, GEUZA.
GEUZA: Oi
TÉRCIA: É, KELLEY me ligou ai ela me perguntou se eu tinha recebido algum documento de banda. 
GEUZA: Sei
TÉRCIA: Ai pediu pra mim 'TÉRCIA pois veja com GEUZA porque eu acho'. Ela até em disse o nome, mas  
agora eu esqueci. Cavalo de Aço não. É...
GEUZA: É Forró de Luxo, eu acho.
TÉRCIA: Pronto. E...
GEUZA: E Jorge do Acordon.
TÉRCIA: Tu recebesse os dois?
GEUZA: Não, recebi não. O rapaz mandou para o meu e-mail hoje, é... uma cópia dizendo que tava mandando 
amanhã as originais. 
TÉRCIA: hum
GEUZA: ai é amanhã que eu vou ter esses documentos.
TÉRCIA: Certo. Tá certo. 
GEUZA: Certo?
TÉRCIA: Tá bom, viu?
GEUZA: Ai de Jorge eu não sei...
TÉRCIA: Porque ela disse...
GEUZA: Com quem eu vou pegar.
TÉRCIA: Ela disse que os que alguém tivesse pego ai você entregasse a ROSÂNGELA. Pra ROSÂNGELA 
fazer e...
GEUZA: Pronto.
TÉRCIA: Encaminhar. Viu?
GEUZA: Pronto, tá certo. Então amanhã mesmo eu entrego.
TÉRCIA: Pronto. Tá certo GEUZA.
GEUZA: Viu?
TÉRCIA: Tá bom então. Qualquer coisa ligue pra KELLEY. Que eu acho que ela tava querendo falar com você.
GEUZA: Eu ligo
TÉRCIA: E num tava conseguindo. 
GEUZA: Tá certo. Anram
TÉRCIA: Que ela disse que num tem esse número.
GEUZA: Tá certo. Vixe?! Mas ela falou comigo no dia que eu fui mais (trecho incompreendido). Ela falou  
comigo nesse número.
TÉRCIA: Foi?!
GEUZA: Mas eu ligo. Foi.
TÉRCIA: Pronto ligue. Porque ela disse 'TÉRCIA não consegui falar com GEUZA. Eu num tenho o número'.
GEUZA: hunrum
TÉRCIA: Ai eu fui e disse 'eu ligo'. Ai tô ligando pra você. Dê uma ligadinha pra ela.
GEUZA: Pronto.
TÉRCIA: Viu?
GEUZA: Tá certo.
TÉRCIA: Tá bom querida.
GEUZA: Tá ok.
TÉRCIA: Tá. Tchau.
GEUZA: Tchau.
7155989 16/03/2012 09:44:19 Geuza (8488263848) x Tércia

TÉRCIA: Alô
GEUZA: Ei, com relação aquela documentação que você me falou ontem.
TÉRCIA: hum
GEUZA: Viu? Ai se RODRIGO perguntar você diz que a pessoa tá mandando os originais.
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TÉRCIA: Certo.
GEUZA: Porque eu já tô com uma parte aqui, mas faltou, falta ainda dois documentos só o comprovante de 
residência.
TÉRCIA: hum
GEUZA: E aquela declaração. Mas o resto já estão aqui comigo. Ai ela pediu pra eu passar pra você, viu?
TÉRCIA: hum, ela ligou?
GEUZA: Pra você entregar pra ele.
TÉRCIA: É pra entregar pra eles lá, viu?
GEUZA: Isso mesmo.
TÉRCIA: Tá certo então. 
GEUZA: Tá certo?
TÉRCIA: Tá bom. Tá GEUZA. Você tá aqui já na prefeitura?
GEUZA: Tô, tô sim.
TÉRCIA: você é... a menina fez um despacho de um memorando lá de Iracema pra você?
GEUZA: Não, não. Num chegou ainda pra mim não.
TÉRCIA: Chegou não?
GEUZA: Não.
TÉRCIA: Tá certo. Tá bom.
GEUZA: Viu?
TÉRCIA: Vou ver com ela aqui, viu? Tá certo GEUZA.
GEUZA: Tá. Tá ok.
TÉRCIA: Tchau
GEUZA: Tchau.

O arranjo dos contratos fica ainda mais claro nas conversas do dia 

seguinte:

7156801 16/03/2012 11:06:00 Rosângela (8488263875) x Kelley

KELLEY: Oi ROSÂNGELA.
ROSÂNGELA: Oi, ei MANUEL me ligou agora querendo saber dos livros.
KELLEY: Já tá levando pelo rapaz, motorista da saúde tá levando.
ROSÂNGELA: É...
KELLEY: RODRIGO que falou que tinha contato com ele, sabe quem é, procure ai saber dele.
ROSÂNGELA: Tá certo então. 
KELLEY: RODRIGO ligou pra mim, ai eu disse vamos ver quem tá aqui pra não vir carro pegar. Ai tinha um 
rapaz da saúde aqui.
(as interlocutoras falam ao mesmo tempo – trecho incompreendido) 
KELLEY: Eu procurei me informar do endereço, ensinei ao rapaz e ele foi pegar.
ROSÂNGELA: Certo.
KELLEY: Confirme com ele pra ficar no contato, né?
ROSÂNGELA: É, é.
KELLEY: Viu?
ROSÂNGELA: Tá bom então. Tá tudo bem?
KELLEY: Tá, mais tarde eu tô indo embora.
ROSÂNGELA: É, né? Me diga uma coisa. E o negócio de ontem, deu certo?
KELLEY: Não entendo.
ROSÂNGELA: Com o menino. O menino, a documentação de GUGA.
KELLEY: Sim, mulher é porque ele num pode nem tá ligando e falando tanta besteira. Sabe?
ROSÂNGELA: Eu sei disso.
KELLEY: Porque...(ROSÂNGELA começa a falar e interrompe)
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ROSÂNGELA: Não, mas ele não falou diretamente comigo não. Falou lá. Entendeu?
KELLEY: Eu sei. Mas já tava no e-mail de TÉRCIA as cópias e hoje tava chegando os originais. Eu disse a ela  
que entregasse pra você. Viu?
ROSÂNGELA: Porque no caso se entregar diretamente pro advogado e ele já ir fazendo.
KELLEY: Pra quem?
ROSÂNGELA: Pra os advogados, pra fazerem, como é que é o nome? A publicação.
KELLEY: A publicação. Eu sei, mas ela faz isso. Ela manda eles olharem a documentação se tá toda certa. E 
estando certa ela já manda ele.
ROSÂNGELA: Então pronto.
KELLEY: Ai depois ela chama só pra fazer o processo de pagamento.
ROSÂNGELA: Certo. Ai a gente faz. Tá certo
KELLEY: Quem passou uma mensagem pra mim foi RODRIGO, dizendo que o irmão de LULA que botar mais  
uma banda lá. Mas não cabe ROSÂNGELA. 
ROSÂNGELA: Não, cabe não, cabe não.
KELLEY: Não cabe.
ROSÂNGELA: Não, o que... Não, não cabe. E eu digo logo a LULA 'LULA o que você pediu foi organizado.  
Agora não cabe mais não'. 
KELLEY:  Num cabe não.  Se  cabe  se tirar  alguém. Ai  tudo  bem.  Mas...  (ROSÂNGELA começa a  falar  e 
interrompe)
ROSÂNGELA: E tirar também quando?
KELLEY: (trecho incompreendido) Num tem condições não. Já falamos com todo mundo.
ROSÂNGELA: E tirar também num adianta mais não porque já tá na programação, KELLEY. 
KELLEY: Ai ele disse que foi um combinado desde o carnaval. Ai eu disse 'com quem?'. 
ROSÂNGELA: É.
KELLEY: Porque comigo ele nunca falou.
ROSÂNGELA: Não, e comigo também não, comigo também não. Ele falou sobre outras coisas, mas sobre isso  
ai não, viu?
KELLEY: hum
ROSÂNGELA: Inclusive LULA, LULA... Pode ver a cópia daquele documento, daquele primeiro documento 
que eu lhe dei ontem. Eu lhe outro...
(trecho incompreendido – as interlocutoras falam ao mesmo tempo)
KELLEY: Eu disse a RODRIGO 'RODRIGO o irmão dele nunca falou isso comigo'.
ROSÂNGELA: Não.
KELLEY: No carnaval ele mandou CELIANA falar comigo e ver a possibilidade de encaixar. A gente organizou, 
né? Agora faltando uma semana num vai ter condições não.
ROSÂNGELA: Dá não, dá não.
KELLEY: (trecho incompreendido) entrou em contato, é muito pequeno o lugar.
ROSÂNGELA: Com certeza.
KELLEY: Tá faltando um bocado de coisa.
ROSÂNGELA: Com certeza. E um dia só de festa
KELLEY: Pois é.
ROSÂNGELA: Num é?
KELLEY: É. Viu?
ROSÂNGELA: E também não foi falado nada comigo sobre isso não. Viu KELLEY?
KELLEY: Foi ontem que RODRIGO passou a mensagem. Dizendo que ontem que parece que ele ligou pra ele.
ROSÂNGELA: É, num adianta não. Tá bom então KELLEY. Um abraço, tchau.
KELLEY: Tchau.
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Querida la esta tudo encaminhado tiao ficou 
concluindo so a decoracao do palco. Mas o 
carro pra divulgar nao vaiter. Por que george 
disse que nao tem co@@
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ndicoes de atender em virtude da licitacao 
ainda demorara acontecer. Entao nao peguei 
dinheiro pra alan nao@@

7160430 16/03/2012 17:48:59 Kelley x MNI (8488264212)

MNI1: Oi.
KELLEY: Diz ai mulher.
MNI1: Ei, já tá tudo aqui, sabe?
KELLEY: Perai.
MNI1: Perai, deixe eu me afastar também daqui.
KELLEY: Sim, diz mulher.
MNI1: Sim filha, fui de manhã, né? Os meninos já estavam lá montando, tudo direitinho
KELLEY: FRED é o ó do borogodó. Apois não mandou as coisas que preciso,  os documento, mulher. Ave 
Maria. Pelo amor de Deus, vou ter que cancelar esse negócios dele se ele não mandar. Passe isso ai pra ele.
MNI1: É mesmo?
KELLEY: É porque...
MNI1: Vou passar.
KELLEY: Tem que (trecho incompreendido), fazer tudo. Tá entendendo?
MNI1: Tô entendendo. Ele disse a mim de uma documentação essa semana que tava em atraso. Uma certidão, 
mas já tinha tirado.
KELLEY: é.
MNI1: Era da federal?
KELLEY: (trecho incompreendido) era pra ter entregado duas propostas. 
(KELLEY falando com terceira pessoa: É o outro lado.)
MNI1:  Ah sim.
(KELLEY falando com terceira pessoa: Pode ser os dois, pode ser.)
KELLEY: É as duas coisas que falta pra poder encerrar lá o negócio.
MNI1: Tô entendendo.
KELLEY: Ai meu Deus do céu, que homem pra dar trabalho.
MNI1: Afe Maria
KELLEY: E ele manda tudo né?
MNI1: É, e eu pensei que era (KELLEY começa a falar e interrompe).
KELLEY: Desde num sei de quando que ele não recebe dinheiro. Por culpa dele.
MNI1: É
KELLEY: (trecho incompreendido)... ano. Já já eu num posso nem mais pagar.
MNI1: Pagar que já tem passado (trecho incompreendido). É verdade.
KELLEY: É. Já mandou banheiro químico, já mandou num sei o que. E falta isso.
MNI1: hum. Vou passar e-mail pra ele agora.
KELLEY: Passe mulher, diga a ele que...
MNI1: Passo.
KELLEY: se oriente (risos)
MNI1: Vou passar agora. Eu cheguei lá de manhã minha filha, ai (trecho incompreendido)... ligo pra PAULO e  
PAULO 'ei bora que aquilo ali é um poleiro'. Mulher, o palco bem bonitinho, bem arrumadinho. Ai voltei agora 
de tarde, né?
KELLEY: Pequeno?
MNI1: Pequeninho, mulher. (trecho incompreendido) adorou. Ai quando cheguei lá
KELLEY: Mas num é para os 10 dias.
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MNI1: Pra novena. Mulher, bem direitinho, é que ele não esperou o povo terminar atrás de ir lá pro sítio de dona  
SOCORRO.
KELLEY: Sei mulher.
MNI1: Ai MOACIR tá aqui brabo vice? MARCELO hoje foi tiro e tudo da polícia, sorte que não pegou ele
KELLEY: Fez o que mulher?
MNI1: Ele quase bate hoje. Esse negócio dele nessa moto na rua mulher.
KELLEY: hum
MNI1: Ai a polícia hoje correu atrás dele. Ele pegou e soltou a moto e saiu correndo dentro dos mato.
KELLEY: Ai meu Deus. E ai?
MNI1: Foi minha filha. A polícia deu tiro e tudo, pra ele parar e ele não parou. MOACIR tá estressado aqui, ele  
não apoia.
(KELLEY fala com terceira pessoa)
KELLEY: Eu só trabalho com gente desorientada mesmo.
MNI1: (risos)
KELLEY: ai, ai (trecho incompreendido).
MNI1: Sim, ai deixe eu terminar.
KELLEY: Num prendeu não, né?
MNI1: Não minha filha. Mas vai vim a prisão. Pediram já pra JOSANDRO colocar a nota aqui no blog. Ai  
JOSANDRO (trecho incompreendido)...
(as interlocutoras falam ao mesmo tempo)
KELLEY: hum, diz.
MNI1: Sim, ai (trecho incompreendido) me chamou 'RITA eu conversei com GEROGE e GEORGE disse que  
num vai dá pra divulgar'. A história que você já sabe ne?
KELLEY: hum, ai você disse que (MNI1 começa a falar e interrompe).
MNI1: Ai eu disse 'não, KELLEY já tá tentando resolver. É porque ALAN lá embaixo (trecho incompreendido) 
meu telefone não pega. Mas ela já mandou resolver'. Ai ele disse 'então vai resolver?'. Eu disse 'vou, num se  
aperrei não que ela resolve'. Esse negócio de (trecho incompreendido) é por erro dele mesmo. Por isso que num  
deu certo. 
KELLEY: Você disse, né?
MNI1: Disse, disse. Ele disse 'então você vai resolver?'. Eu disse 'vou homi, vou agora'. Ai eu tô indo em Macau  
agora e passo lá. Porque fica até lá na rádio.
KELLEY: É amiga, eu acho que ele faz se for desse jeito. 
MNI1: Faz.
KELLEY: É o tempo que a gente resolver, né? 
MNI1: É. 
KELLEY: É, ai Jesus...
MNI1: Então 10 dias?
KELLEY: As camisas mulher que eu achava que já tava lá  e quando foi agora de tarde disseram a mim que não  
tava. Ai o homem disse que tá num sei aonde, não tem quem vá deixar e...
MNI1: E (trecho incompreendido) chegou?
KELLEY: Chegou, mas ai eu achava que ia junto, tá entendendo?
MNI1: sei.
KELLEY: Ai o povo num foi deixar lá onde era pra ir deixar. Pra ir tudo junto.
MNI1: Sei. 
KELLEY: Ai eu tô agora nesse dilema, não sei quem tá aqui que vai pra Guamaré amanhã cedo. Porque ai já não  
precisava de ROSÂNGELA. Porque tudo ela faz um fuzuê.
MNI1: É. Porque segunda eles usava, né? Segunda é o dia, né?
KELLEY: É. Não, a partir de amanhã. Tá entendendo? 
MNI1: Sei. Também não sei não, viu, quem vai pra ai.
KELLEY: Eu num sei.
MNI1: KALINY num disse que vai mandar por MARIO, por MARCELO, num sei quem.
KELLEY: Não mulher, num da certo não. É, mas MARCELO só chega de... Num é de noite, né, que eles usam. 
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(as interlocutoras falam ao mesmo tempo)
MNI1: É, tem nada de dia não.
KELLEY: Pronto, vou pedir a ela. Vou liberar ela e vou dizer a ela que deixe que. Não, acho que não.
KELLEY: Vou liberar ela e vou dizer a ela que deixe que eu tenho com quem mandar amanhã. 
MNI1: A Igreja tá bem bonitinha, bem arrumadinha 
KELLEY: Porque ai o menino passa lá, né?
MNI1: É.
KELLEY: Como é na Zona Norte o senhor espera ele lá e entrega. 
MNI1: E entrega, é.
KELLEY: É isso mesmo. É porque é tanta coisa que eu esqueço (risos)
MNI1: Que esquece do que tem que resolver. Mas o resto tá tudo ok, o som já tava.
KELLEY: hum
MNI1: Ai o (trecho incompreendido) bem bonitinho mulher, todo pintadinho. Ai TIÃOZINHO tava terminando 
de arrumar.
KELLEY: é porque não é o principal.
MNI1: Pois é, e dentro da Igreja tá tudo bem arrumadinho, do jeito que ele queria.
KELLEY: hum
MNI1: Só isso mesmo, mas eu disse a ele que passava agora de noite lá ainda, pra dizer a ele, sabe?
KELLEY: hum
MNI1: Eu disse 'não CÉSAR faça assim, porque tudo que eu faço, assim, ela vai me dizendo que eu vou fazendo  
quando (trecho incompreendido). Quando num dá certo de um jeito eu volto e digo a ela como é de outro jeito'
KELLEY: hum
MNI1: Ai ele foi disse 'não, eu sei, mas tu vê ai'. Eu disse 'eu vejo, pode deixar'.
KELLEY: É o negócio pra divulgação, né?
MNI1: É só isso que falta. Mas eae faz.
KELLEY: Mas o irmão dele assim não foi...
MNI1: Com certeza.
KELLEY: não tenho nada a ver assim, pode até que ele mesmo. As meninas da CPL aviou que o rapaz tinha 
vindo e não tinha trazido a documentação, assim do jeito que era pra ser.
MNI1: Era pra ser. Eu disse a ele. A culpa foi dele mesmo ai de perder esse negócio. Viu? Pois pronto (trecho 
incompreendido – as interlocutoras falam ao mesmo tempo)
KELLEY: E num tá sabendo porque não quer. Porque dia 30 o edital foi publicado de novo.
MNI1: Ainda conversei com ele. Ai ele 'não, num sei que'. Ai eu 'não, então tá, vou conversar com ALAN'.
KELLEY: Tá bom. 
MNI1: Pronto, então quando eu vier de lá mais tarde eu te digo, viu?
KELLEY: Tá.
MNI1: Tá.
KELLEY: Tchau.
MNI1: Tchau.
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falou com o prefeito sobre as bandas de 
lagoa doce, e ele mandou cancelar jorge do 
acordeon que tinha sido pedido pela propria 
comunidade, pra colocar a@@
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379

banda do irmao dele paredao do brasil. 
Pode um negociodesse? @

Mensagem 
Recebida

17/03/2012 17:21:47 558488264
199 x 

Pior é que ja liguei! Tércia me pediu que 
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558488667
379

ligasse.! Maisé muito chato isso nao e nao?

Mensagem 
Recebida

19/03/2012 13:12:51

558488941
295 x 

558488667
379

Tu sabendo que mudou a banda pequena?

Um dia antes da apresentação das bandas, a Secretária de Turismo 
KELLEY MARGARETH envia mensagem para a tesoureira Geusa Morais com o seguinte 
teor:

Mensagem 
Originada

23/03/2012 14:36:43
558488667379 x 

88263848(Geusa)

Deda paga a os cinquenta por cento 
de clro. Vc faz aquilo com junior e traz 
o cheque para Ele indossar. Da 
certome diz

No  dia  das  apresentações,  24  de  março  de  2012,  Kelley 
Margareth troca as seguintes mensagens:

Mensagem 
Recebida

24/03/2012 15:06:37
558496139907 x 
558488667379

Oi como vai sé os camarim de guga e 
de paredäo? o rapazfalou que sò vai 
faze o de cavalo de aÇo@@

Mensagem 
Originada

24/03/2012 17:04:09
558488667379 x 
558496139907

Mande rita dizer a ele que quando e 
direto o camarim e por conta da 
banda. Ela sabe fazer.

Mensagem 
Originada

24/03/2012 17:04:44
558488667379 x 
558496139907

O de paredao ela proucura o irmao de 
lula.

Mensagem 
Recebida

24/03/2012 17:06:10
558496139907 x 
558488667379

Ok ja fizemos desa forma!! E vc ta por 
onde??

Alguns  dias  depois,  Kelley  Margareth  Miranda  da  Fonseca 

teixeira, ainda Secretária de Turismo, conversa com “Sérgio”,  provalmente Sergio 

Wanderley Martins de Castro, empresário que intermediou a contratação da Banda 

Cavalo de Aço para os festejos de São José, na comunidade de Lagoa Doce, pelo 

valor de R$ 35.000,00:  

7239541 28/03/2012 10:42:18 Sérgio (8488957282) x Kelley
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KELLEY: Alô.
SÉRGIO: Alô
KELLEY: oi.
SÉRGIO: Tudo bom?
KELLEY: Tudo bem.
SÉRGIO: pode ser na mã? Para eu não fazer o movimento la. Para não fazer a transferência pode ser na mão?
KELLEY: Pra mim?
SÉRGIO: É.
KELLEY: Normal, né?
SÉRGIO: Como é?
KELLEY: Num entendi não o que você falou.
SÉRGIO: Eu queria te dar pessoalmente, pode ser?
KELLEY: Eu tenho que entregar, eu tenho que entregar a outra coisa a você. Ai não deu certo ontem. Ai eu 
queria que você fizesse a transferência (trecho incompreendido)
SÉRGIO: É porque (trecho incompreendido) estava no meio do mundo. Com um monte de problemas
KELLEY: Ai não teve como.
SÉRGIO: Não teve como.
KELLEY: Se for por isso num tem problema não, eu faço daqui mesmo
SÉRGIO: É porque não tem como fazer não identificado. Tá entendendo? 
KELLEY: Eu sei como é.
SÉRGIO: Não tá conseguindo fazê-lo porque é um valor que precisa identificar. Tá entendendo? Eu já liguei pro  
banco, faz só identificado. Não tem como dizer que não identificado.
KELLEY: Então num tem problema não.
SÉRGIO: Porque até mil reais a gente pode fazer na casa lotérica.
KELLEY: Sei.
SÉRGIO: Mas depois...
KELLEY: Tem problema não, pode fazer. Porque é minha conta, né? Ninguém... assim, num tem... ninguém 
mexe não, só eu mesmo.
SÉRGIO: Tá bom então. Tá bom então.
KELLEY: Tem problema pra você não, né?
SÉRGIO: Não, eu acho que... Bom, mas depois a gente vê. De tarde a senhora vai tá lá no condomínio pra gente  
conversar?
KELLEY: Tô... tô.
SÉRGIO: Pronto. Tá no condomínio lá de tarde, eu ligo pra senhora, tá bom?
KELLEY: Tá certo. Tá bom.
SÉRGIO: Obrigado, tá? Tchau, tchau.
KELLEY: Tchau.

Como  já  informado,  a  organização  criminosa  permaneceu 

praticamente inalterada na organização da Festa de Emancipação de 2012, onde mais uma 

vez  foram  realizados  gastos  excessivos  com  a  contratação  de  bandas,  conforme 

demonstrado abaixo:

ARTISTA DATA DA APRESENTAÇÃO VALOR (em R$)

100/202



Cheiro de Amor 02/05/2012 215.000,00

Parangolé 02/05/2012 228.000,00

Garota Safada 03/05/2012 157.000,00

Forró da Pegação 03/05/2012 55.000,00

Cavaleiros do Forró 03/05/2012 90.000,00

Zezé de Camargo e Luciano 04/05/2012 450.000,00

Amigos Sertanejos 04/05/2012 53.000,00

Válber Fernandes 04/05/2012 38.000,00

Jumento Desembestado 05/05/2012 49.000,00

Reginaldo Rossi 05/05/2012 60.000,00

Fábio Junior 06/05/2012 290.000,00

Feras de Parelha 06/05/2012 35.000,00

TOTAL: R$ 1.720.000,00

É necessário que se consigne que todos esses gastos foram feitos 

durante um período de severa estiagem, tendo o Município, inclusive, decretado estado de 

calamidade pública.

Assim  como  ocorreu  em  relação  ao  Carnaval/2012  e  aos  outros 

eventos indicados acima, os agentes públicos responsáveis pela contratação das atrações 

musicais  da  Festa  de  Emancipação,  inicialmente,  “fecharam”  a  programação  do  evento 

realizando contatos diretos com as atrações ou com empresários intermediários. Após a 

definição  da  programação  por  parte  dos  gestores,  providenciou-se  a  “confecção”  do 

processo formal de contratação, iniciado e concluído, em regra, em um mesmo dia, inclusive 

com publicação no Diário  Oficial.  Para isso,  alguns servidores ficaram encarregados de 

receber  os  documentos  das  atrações,  analisá-los  e  providenciar  quaisquer  documentos 

pendentes, inclusive, certidões de regularidade. 

Algumas  atrações,  inclusive,  foram  integralmente  pagas  antes 

mesmo da realização do evento, sendo emitidas certidões falsas de execução do serviço por 

parte  da  KALINY KAREN DA FONSECA TEIXEIRA,  já  nomeada Secretária  de  Turismo 

durante a organização da festa de emancipação política de 2012. 

O processo de contratação das atrações musicais por vultosa quantia 

reflete  o  completo  descaso  do  então  Prefeito  EMILSON  BORBA DA CUNHA com  a 

aplicação do dinheiro público e com as regras básicas de licitação.  Há claramente uma 
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inversão  da  ordem  legal,  pois  a  programação  é  definida  sem  levar  em  consideração 

qualquer  pesquisa  de  preços  ou  de  regularidade  fiscal  e  vários  documentos  são 

providenciados pelos próprios servidores em substituição ao contratado. 

EMILSON DE BORBA CUNHA, em depoimento prestado perante a 

1ª Promotoria de Justiça de Macau, confirmou que o Município primeiro escolhe as atrações, 

divulga a programação e somente depois providencia os contratos:

“Que as contratações para festa de emancipação seguiram as mesmas 
regras das contratações anteriores; que o município faz as escolhas 
com base na opinião popular, sem fazer uma pesquisa de preços; que 
foi  enviada  uma  pessoa  do  Município  a  Salvador  para  realizar  as 
contatações; Que Fábio Miranda, conhecido como “Fabinho”, foi a Salvador 
realizar as negociações; Que o Município primeiro divulga a programação e 
depois realiza as contratações; Que o Município tem dificuldade de alterar a 
programação,  porque  gera  uma  expectativa  para  a  população;  Que  a 
comissão organizadora  do evento  da  emancipação foi  a  mesma do 
carnaval; Que  algumas  contratações  foram  realizadas  através  de 
empresários exclusivo; Que todas as bandas contratadas pagaram o ISS 
ao Município de Guamaré, sendo recolhido pelo tomador do serviço; Que o 
Município  de  Guamaré  pode  disponibilizar  ao  Ministério  Público  o 
quantitativo  de ISS recolhido  por  todas  as  bandas;  Que o  Município  de 
Guamaré não possui convênio com outros Municípios para reter o ISS e 
repassar ao Município sede da empresa; Que quase todos os pagamentos 
foram  feitos  em  cheque  e  também  através  de  transferência;  Que  os 
procedimento  de  licitação  foram  publicados  no  diário  oficial;  Que  o 
Município levou duas semanas para organizar  os procedimentos de 
inexigibilidade de licitações; Que todas as contratações foram feitas 
através  de  inexigibilidade;  Que  não  se  tentou  fazer  licitação  com 
relação às bandas; Que, às vezes, os procedimentos de contratação 
por inexigibilidade são iniciados e concluídos no mesmo dia; Que a 
conclusão no mesmo dia aconteceu em relação a contratação da banda 
Jumento Desembestado; Que o pagamento de Jumento Desembestado foi 
realizado após o show; Que algumas bandas foram pagas com chques e 
transferências;  Que o contrato,  em ralação a todas as bandas,  abrangia 
todas as despesas, como viagem, deslocamento, alimentação, hospedagem 
entre outros; Que quase todas as bandas receberam um cheque de 50% 
do valor da contratação antes de subir ao palco; Que ao final do show, 
em regra, as bandas receberam outro cheque com os outros 50% do 
valor do contratado;  Que o Município, mesmo tendo ciência de que o 
pagamento  não  poderia  ser  feito  antes  da  data  do show,  o  fez  em 
relação  à  banda  Zezé  di  Camargo e  Luciano  para  assegurar  que  a 
banda tocasse na programação; Que o Município não poderia deixar de 
fazer  o  pagamento  antecipado,  porque  a  programação  já  estava 
divulgada; (…) Que gastou R$ 1.700.000,00 com bandas para a festa da 
emancipação; Que não sabe o que aconteceu com os cheques que foram 
emitidos,  nos casos em que também houve a transferência  bancária  ou 
TED; Que não sabe explicar porque as propostas das bandas Fábio Júnior, 
Parangolé e Cheiro de Amor, págs 409, 486 e 336, têm a mesma redação 
(...)” (PIC nº 002/2013)

Vê-se,  portanto,  que a situação de manipulação das contratações 
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manteve-se inalterada durante a gestão do ex-Prefeito EMILSON DE BORBA CUNHA para 

a organização da Festa de Emancipação.

Embora tenha restado suficientemente  comprovada a  participação 

ativa  da  Chefe  de  Gabinete  KATIUSCIA MIRANDA  na  direção  dos  procedimentos  de 

contratação  (a  interceptação  telefônica  demonstrou,  inclusive,  o  agendamento  de  um 

encontro entre Katiuscia e um empresário para discutir a contratação dos trios elétricos da 

“festa de maio”), os outros servidores insistiram em insentá-la de qualquer responsabilidade 

também em relação à Festa de Emancipação.

De acordo com os depoimentos colhidos na investigação, RUDRIGO 

COSTA DOS SANTOS MIRANDA e ROSÂNGELA DE MORAIS FREIRE, ambos lotados na 

Secretaria  de  Turismo,  comandada  oficialmente  por  KALINY  KAREN  DA  FONSECA 

TEIXEIRA, nomeada para o cargo em 04 de abril  de 2012, foram os encarregados pela 

“organização” do processo de contratação das bandas. Dentre as suas atribuições estavam 

a de confeccionar  o memorando de solicitação das bandas e  eventos da Secretaria  de 

Turismo, realizar as “pesquisas” e receber as “propostas” por e-mail.

Em  depoimento prestado perante  este Órgão Ministerial,  RUDRIGO 

COSTA DOS SANTOS MIRANDA, declarou que:

“Que é primo do ex-Prefeito Auricélio dos Santos, cuja mãe é irmã do avô do 
declarante;  Que trabalha no Município de Guamaré desde 2010; Que foi 
nomeado  inicialmente  como  assistente  administrativo  para  trabalhar  na 
Secretaria  de  Turismo;  Que  acredita  que  foi  nomeado  como  assessor 
técnico  em  agosto  de  2011  também  para  trabalhar  na  Secretaria  de 
Turismo;  Que  faz  trabalhos  administrativos  na  Secretaria;  Que  redige 
memorandos,  ofícios,  processos  de  pagamento;  Que  o  declarante  e 
Rosângela  ficaram  responsáveis  pela  organização  do  processo  de 
contratação  de  bandas  para  a  Festa  de  Emancipação;  Que  depois  da 
Semana Santa foi iniciada a organização da Festa de Emancipação; Que 
participaram da organização, no que diz respeito às bandas, o declarante, 
Rosângela,  a  Secretária  de Turismo,  Kalinny,  e  o  Prefeito;  Que nenhum 
outro servidor participou da organização no tocante à seleção e contratação 
de bandas; (...)Que não foi realizada uma pesquisa formal para definir as 
atrações;(...)  Que  o  Prefeito  ouvia  o  que  o  declarante,  Rosângela  e  a 
Secretária tinham a dizer sobre as bandas desejadas pela população; (...); 
Que não foi repassado para o declarante uma estimativa de valor para a 
contratação das bandas; Que se recorda de ter feito o primeiro contato com 
as bandas Cheiro de Amor, Parangolé, Forró da Pegação, Garota Safada, 
Amigos Sertanejos, Jumento Desembestado e Banda Feras; Que fez todos 
os contatos por telefone; Que obteve os telefones nos sites oficiais de cada 
banda; Que, quando ligava, perguntava acerca da disponibilidade para o dia 
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do evento  e  o  valor;  Que  muitas  vezes  eles  já  informavam o  valor  por 
telefone mesmo extraoficialmente; Que pelo declarante não foi feito contato 
com outras  bandas;(...)  Que  primeiro  foi  feita  uma  definição  prévia  dos 
artistas que iriam se apresentar e depois foi feito o contato; Que não tinha 
uma média de valores, quando fez o primeiro contato com as bandas; Que 
não  tinha  nenhuma noção  de  preço  de  mercado;  (...);  Que,  no  mesmo 
momento em que recebia a informação do preço por telefone, já pedia o 
envio  da proposta  por  Sedex à Secretaria  de  Turismo;  Que pedia,  para 
adiantar o processo, que enviassem para o seu e-mail as propostas e todos 
os documentos necessários para a contratação (certidões, contratos sociais 
e  cartas  de  exclusividade)  e  que,  depois,  enviassem  os  referidos 
documentos por SEDEX; Que as propostas eram enviadas para o e-mail do 
declarante  e  também  para  o  e-mail  de  Rosângela;  Que  recebeu  as 
propostas em seu e-mail pessoal rudrigoc@yahoo.com; Que, antes mesmo 
de receber a proposta por Sedex, era feita pelo declarante e por Rosângela 
uma  pesquisa  prévia  para  saber  se  a  banda  poderia  contratar  com  o 
Município;  Que esta consulta prévia,  utilizando o CNPJ da empresa, era 
feita  antes  mesmo  do  recebimento  da  proposta  e  dos  documentos  por 
Sedex; Que não se recorda do preço de nenhuma proposta; Que todas as 
bandas  que  foram  consultadas  pelo  declarante  estavam  idôneas  para 
contratar;  Que,  depois  de  fazer  a  análise  prévia,  o  declarante  ficava 
aguardando a chegada da proposta e dos outros documentos por SEDEX; 
Que,  quando  as  certidões  eram  enviadas  por  e-mail,  o  declarante  já 
consultava  a  validade  da  certidão  pra  adiantar;  (...)Que  os  documentos 
levavam, em regra, de cinco ou sete dias para chegar ao Município, depois 
de  remetidos  por  Sedex;  Que  não  se  recorda  de  ter  extraído  qualquer 
certidão da Internet; Que não sabe se Rosângela emitiu certidões negativas 
para alguma banda; (…) ; Que, se estivesse tudo em ordem, o processo 
voltava no mesmo dia para a Secretaria de Turismo; (...);  Que não sabe 
explicar por que as propostas das bandas Fábio Júnior, Parangolé e Cheiro 
de Amor, págs 409, 486 e 336, têm a mesma redação; (...)Que não sabe por 
que  o  processo  de contratação  praticamente  de  todas  as  bandas foram 
iniciados e finalizados no mesmo dia; Que não se recorda se alguma banda 
precisou complementar a documentação; (...)Que algumas bandas exigiram 
o  recebimento  de  50%  do  valor  antes  do  show;  (...)Que  não  realizou 
qualquer pesquisa de mercado para saber o valor das bandas; (...)Que, pelo 
que  se  recorda,  os  memorandos iniciais  da  grande  maioria  das  bandas 
foram assinados de uma só vez pela Secretária de Turismo; (...);”   (PIC nº 

002/2013)         

ROSÂNGELA  DE  MOARES  FREIRE,  por  sua  vez, declarou  o 
seguinte: 

“Que  é  filha  do  Secretário  de  Tributação,  Francisco  Freire  Solano;  Que 
trabalha no Município de Guamaré desde 2005; Que sempre trabalhou na 
Secretaria  de  Turismo;  (...)Que  a  declarante  e  Rodrigo  Costa,  também 
assessor  técnico,  ficam  responsáveis  pela  organização  do  processo  de 
contratação de bandas para os eventos da Secretaria de Turismo; (…) Que 
em  relação  especificamente  à  contratação  de  bandas  participaram  a 
Secretaria de Turismo e o Gabinete Civil; Que participou apenas de duas 
reuniões para a contratação das bandas e delas participaram a declarante, 
Rodrigo,  a  Secretária  Kalinny  e  o  Prefeito;  Que  Kalinny  assumiu  a 
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Secretaria no início do mês de abril deste ano; (...)Que só fez o primeiro 
contato com Zezé di Camargo e Luciano; Que pegou o telefone de contato 
no site de Zezé di Camargo e Luciano e ligou, mas não se lembra o nome 
da  pessoa  com  quem  falou;  Que  perguntou  apenas  se  eles  tinham 
disponibilidade  para  a  data  e  pediu  que  enviassem  a  proposta;  Que  a 
proposta  foi  enviada  por  Sedex  para  a  Secretaria  de  Turismo;  Que  a 
proposta foi de R$ 450.000,00; Que o valor de Zezé di Camargo e Luciano 
foi aquém do valor proposto por outros artistas; (…) Que não sabe informar 
quem fez o primeiro contato com as outras bandas; Que também chegou a 
receber a documentação de algumas bandas; Que o contato com as bandas 
foi feito no início do mês de abril; Que o contato com Zezé di Camargo e 
Luciano foi feito em meados de abril; Que, pelo que se recorda, teve contato 
com as bandas Valber Fernandes e Jumento Desembestado, na pessoa de 
Edvânio  de  Oliveira  Dantas;  Que  se  recorda  de  ter  tirado  da  Internet 
certidões  negativas  de  Jumento  Desembestado;  Que  a  Banda  remete 
primeiro apenas a proposta; Que a Secretaria puxa algumas certidões para 
saber  se  a  banda  está  em  ordem;  Que  possui  uma  relação  com  os 
documentos necessários; Que são seis ou sete certidões; Que, em relação 
a algumas bandas, já chegou a pesquisar e extrair as certidões negativas do 
site da receita federal, da receita estadual, do Super Simples, do INSS etc; 
Que  pediu  a  Zezé  di  Camargo  e  Luciano  que  enviasse  uma  proposta 
contendo todas as despesas; (…) Que, em regra, a empresa envia todos os 
documentos; Que faz uma análise preliminar da documentação enviada pela 
Banda para saber se está faltando algum documento e depois repassa para 
o setor jurídico; Que analisa a documentação apresentada pela banda e, se 
estiver faltando alguma certidão que possa ser extraída da Internet, já faz a 
emissão pelo site e encaminha para o setor Jurídico; (…) Que a declarante 
e  Rodrigo  são  responsáveis  pela  confecção  do  memorando  inicial  de 
solicitação de contratação de banda; Que fez o memorando de início do 
processo de contratação de várias bandas; Que enviava ao Prefeito apenas 
o memorando e a proposta da banda; Que recebeu documentos de Fábio 
Júnior e Reginaldo Rossi; Que não sabe explicar porque as propostas das 
bandas Fábio Júnior, Parangolé e Cheiro de Amor, págs 409, 486 e 336, têm 
a mesma redação; Que não existe e-mail institucional para recebimento de 
propostas; Que não sabe se alguma proposta foi enviada por e-mail; Que só 
chegou  a  ver  propostas  enviadas  por  SEDEX;  (…)  Que  fez  todos  os 
encaminhamentos  necessários  para  que  a  conclusão  do  processo  de 
contratação de Valber Fernandes ocorresse no mesmo dia; Que antes do 
dia 04 de maio de 2012 já sabia que estava tudo em ordem em relação à 
Banda Valber Fernandes; Que antes do dia 04 de maio de 2012 já sabia o 
valor que seria cobrado, embora a proposta só esteja datada do dia 04 de 
maio de 2012;  Que não sabe se a  Banda Valber  Fernandes informou o 
preço por telefone ou por email antes do dia 04 de maio de 2012; Que o 
processo da contratação da Banda Valber Fernandes iniciou no dia 04.05 e 
finalizou no mesmo dia, data do show, porque pessoalmente foi a todos os 
setores pegar as assinaturas;  Que não se recorda de ter  presenciado a 
assinatura  do  contrato;  Que  as  publicações  podem  ser  enviadas  para 
divulgação no Diário Oficial no mesmo dia até às 17h00; Que no caso de 
Valber Fernandes o termo de inexigibilidade foi enviado para publicação no 
dia 04 de maio de 2012 às 15:35, conforme fls.173, por isso houve tempo 
para publicação no mesmo dia; Que a própria declarante extraiu de  sites 
oficiais as certidões negativas de fls. 150, 151, 152, 153, 154 e de fls. 155 
para realização da contratação de Valber Fernandes;(...) Que não realizou 
qualquer pesquisa de mercado para saber o valor das bandas;  Que não 
sabia quanto custava cada banda; Que não sabe como é feito o pagamento; 
Que a forma de pagamento é decidida pela banda, que diz também se quer 
receber 50% antes ou não; Que tem conhecimento de que a Banda Zezé di  
Camargo e Luciano recebeu o pagamento antes da data do show; Que o 
documento  de  fls.  617  (solicitação  de  pagamento)  foi  confeccionado  na 
Secretaria de Turismo; Que o documento de solicitação de pagamento é 
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sempre feito sem a data pelos servidores da Secretaria de Turismo; Que 
quem  assina  a  solicitação  de  pagamento  é  o  responsável  por  datar  o 
documento; (…) (PIC nº 002/2013)                 

Da narrativa de Rudrigo Costa dos Santos Miranda e Rosângela de 

Moraes Freire, é possível se inferir uma quase  perfeita sintonia entre as informações, todas 

no sentido de afastar a participação dos ocupantes do alto escalão – KALINY, KATIUSCIA e 

EMILSON  BORBA  –  das  negociações  com  as  atrações  musicais.  Não  obstante  tais 

servidores não possuam qualquer poder de gerência, eles afirmam ter sido responsáveis 

pelos  primeiros  contatos,  pelo  recebimento  e  análise  dos  documentos  e  pela 

complementação dos documentos ausentes, em patente contrariedade a todas as provas já 

colhidas  e  acima  relatadas.  Apesar  de  se  dizerem  responsáveis  pelo  recebimento  das 

propostas, nenhum deles soube informar a justificativa para que as  propostas de preços 

enviadas  pelos  empresários  dos  artistas  Fábio  Jr,  Parangolé e  Cheiro  de  Amor sejam 

rigorosamente  idênticas,  visto  que  obedecem  ao  mesmo  padrão  de  estrutura,  de 

formatação e da linguagem empregada. 

KALINY KAREN DA FONSECA TEIXEIRA, já ocupante do cargo de 

Secretária de Turismo, ao ser ouvida,  tentou conferir  credibilidade aos depoimentos dos 

seus subordinados  RUDRIGO COSTA DOS SANTOS E ROSÂNGELA DE MORAES, se 

eximindo de qualquer responsabilidade, mas confirmando que, de fato, o Município primeiro 

escolhe  a  atração,  depois  pede  proposta  e  contrata,  sem  se  preocupar  com  o  valor 

eventualmente cobrado, leia-se:  

“Que foi nomeada como Secretária de Turismo no mês de abril de 2012; 
Que a antiga Secretária de Turismo era Kelley Margareth; Que é filha do ex-
Prefeito Auricélio dos Santos; Que a antiga secretária de turismo era a sua 
genitora; (...)Que este ano como se tratava da comemoração dos 50 anos 
da emancipação a festa ganhou uma proporção maior; Que quando tomou 
posse a organização já  estava em andamento;  Que a programação, em 
regra,  só é fechada às vésperas do evento;  Que as bandas dificultam a 
entrega  dos  documentos  para  a  realização  da  contratação;  Que  o 
funcionário Fábio Miranda, conhecido como Fabinho, foi à Salvador, mas 
não sabe a época nem o motivo da viagem; (...)Que o Município fecha a 
programação  antes  de  realizar  qualquer  contato  com  as  bandas;  Que 
somente depois da definição das atrações o Município faz contato com as 
bandas; Que no caso da festa de Emancipação foi priorizado o artista em si;  
Que o Município não levou em consideração, a priori, os valores das bandas 
para fazer a seleção; Que o primeiro contato com a Banda Zezé di Camargo 
e  Luciano  foi  feita  através  de  Rosângela,  funcionária  da  Secretaria  de 
Turismo;(...)Que  o  Prefeito  informou  que  as  contratações  de  bandas 
poderiam  girar  em  torno  de  R$  1.500,000,00;  (...)Que  a  Secretaria  de 
Turismo inicia o processo de contratação, solicitando a contratação; Que 
não acompanha as fases ulteriores; Que, às vezes, recebia a informação 
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informal de que estava tudo em ordem para inserir a banda na programação 
no mesmo dia em que enviava o memorando de solicitação de contrataçao; 
Que perguntado à declarante sobre a justificativa para publicação do termo 
de inexigibilidade de Reginaldo Rossi no diário oficial do dia 04.05, às fls. 
232,  enquanto  o  blog  de  fls.  02,  acessado  no  dia  03.05,  às  10h26,  já 
informava o show a ser realizar no dia 05.05, a declarante respondeu que os 
blogs  e  a  população  em  geral  publicam  especulações  a  respeito  das 
bandas; (…) Que não sabe informar como o processo da contratação da 
Banda Valber  Fernandes iniciou  no  dia  04.05,  inclusive  com proposta  e 
certidões da banda, e finalizou no mesmo dia, data do show; Que, em regra, 
os  processos  retornaram  para  assinatura  do  termo  de  inexigibilidade  e 
solicitação  de  pagamento  no  mesmo  dia  da  data  do  memorando  de 
solicitação  de  contratação,  em  virtude  da  iminência  do  início  das 
festividades;  (…)  Que  tem conhecimento  que  alguns  artistas  exigiram o 
pagamento  de  50%  ou  100%  antes  da  realização  do  show;   Que  tem 
conhecimento  de  que  a  Banda  Zezé  di  Camargo  e  Luciano  recebeu  o 
pagamento  antes  da  data  do  show,  inclusive  certificou  a  execução  do 
serviço no dia 02.05.12 (fls. 123), antes da data do show; (...)Que não sabe 
explicar a ausência de data na fls. 617 (solicitação de pagamento da banda 
Feras); (...)Que o funcionário Rodrigo da Secretaria de Turismo prepara os 
documentos  para  serem assinados pela  declarante;  (…);  Que não  sabe 
explicar porque as propostas das bandas Fábio Júnior, Parangolé e Cheiro 
de Amor, págs 409, 486 e 336, têm a mesma redação; Que as propostas 
eram recebidas por email pelos servidores Rodrigo e Rosângela; Que não 
sabe dizer se o e-mail que recebeu as propostas é institucional;  Que as 
propostas que não redundaram em contratação foram descartadas;  Que 
algumas  propostas  foram  enviadas  por  sedex;(...)  Que  não  conhece  a 
tramitação  completa  do  processo  de  contratação,  a  sua  sequência 
obrigatória; Que se atinha aos documentos que precisavam ser assinados 
pela declarante; (...)”(PIC nº 002/2013)         

 

A Secretária de Administração e Finanças do Município TÉRCIA 

RAQUEL OLEGÁRIO CARVALHO, ao ser ouvida, declarou que o então Prefeito Emilson de 

Borba Cunha deu a última palavra em relação à escolha das atrações e reconheceu que 

houve pagamento antecipado:

“Que foi nomeada como Secretária de Administração em janeiro de 2011; 
(…) Que participou do processo de organização da Festa de Emancipação; 
Que  a  Secretaria  de  Administração  faz  o  despacho  informando  a 
disponibilidade financeira; (…) Que o processo já chegou a ser feito em um 
único  dia;(...)  Que  não  sabe  explicar  como  a  publicação  do  termo  de 
inexigibilidade de Valber Fernandes pode ter sido publicada no dia 04.05.12, 
ou seja,  no mesmo dia  da realização da contratação;  Que não sabe os 
motivos pelos quais todos os documentos relacionados ao cantor Valber 
Fernandes estão datados do mesmo dia da data do show; (…) Que nas 
discussões  o  Prefeito  tinha  externado  a  possibilidade  gastar  até  R$ 
1.500.000,00  com  a  contratação  das  bandas;  Que  as  contratações 
ultrapassaram o valor estimado; Que os pagamentos são realizados através 
de transferência ou cheque; Que não teve nenhum contato com qualquer 
empresário; (…) Que a seleção das bandas e elaboração da programação 
foi feita pela Secretaria de Turismo; Que sabe que Rodrigo e Rosângela, a 
Secretaria de Turismo e o Prefeito interfiram na escolha das bandas; Que a 
palavra final a respeito das contratações da bandas foi do Prefeito; (…) Que 
sabe que  as  Bandas Fábio  Júnior,  Zezé  di  Camargo  e  Luciano  e  outra 
exigiram pagamento antecipado;  Que Zezé di  Camargo e Luciano exigiu 
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pagamento antecipado integral; (...);” (PIC nº 002/2013)         

Em  relação  aos  pagamentos,  a  tesoureira  GEUSA DE  MORAIS 

LIMA SALES informou: 

“Que foi nomeada como Tesoureira do Município de Guamaré em 19 de 
agosto  de  2009;  (...)Que não  participou  do  processo  de organização  da 
Festa de Emancipação; Que só participou do processo de liquidação da 
despesa;  Que todos  os  processos  de pagamento das  bandas passaram 
pela declarante; (…) Que a TED é feita conjuntamente pela declarante e 
pelo  Prefeito;  Que  os  cheques  são  assinados  pela  declarante  e  pelo 
Prefeito;  Que  no  caso  da  Banda  Garota  Safada  foi  emitido  um cheque 
nominal  e,  depois,  o  Banco  do  Brasil  fez  um  TED;  Que  não  houve 
pagamento  em  duplicidade;  Que,  após  a  realização  do  pagamento,  o 
processo  é  entregue  ao  setor  de  contabilidade;  Que  algumas  bandas 
receberam 50% do pagamento antes do show e 50% depois; Que a Banda 
Zezé di Camargo e Luciano recebeu integralmente o valor do contrato antes 
do show; Que a conta bancária do Município é movimentada apenas através 
dos  cheques  e  da  conta  on  line;  Que  não  existe  cartão  bancário  para 
movimentação da conta; (…) Que não era a responsável pela retenção do 
ISS; Que quando a documentação chegava para a realização do pagamento 
já  estava  com  o  valor  certo,  com  ou  sem a  retenção  do  ISS;  Que  se 
restringe a efetuar o pagamento; (…) Que não sabe o motivo pelo qual o 
recibo do cantor Fábio Júnior (fls. 402) tem idêntica redação a do recibo de 
fls. 483 da Banda Parangolé; Que são imprescindíveis para a realização do 
pagamento o memorando da Secretaria solicitando a realização do serviço, 
a autorização do Prefeito e a comprovação de execução do serviço; Que 
não é da sua alçada avaliar se existe contrato ou parecer jurídico dentro do 
processo; Que não explicar o motivo pelo qual em relação à Banda Cheiro 
de Amor existe um documento às fls. 542, denominado capa de processo, 
fazendo referência ao recolhimento do ISS no valor de R$ 10.750,00 e ao 
valor líquido a ser pago à banda de R$ 204.250,00, mas foram emitidos dois 
cheques no  valor  de R$ 107.500,00,  totalizando R$ 215.000,00;”(PIC nº 
002/2013)         

Compulsando os autos, observa-se que algumas atrações musicais, 

dentre elas,  Fábio Júnior e Zezé de Camargo e Luciano, receberam pagamento integral 

antes da realização do show, sendo tal pagamento iniciado a partir de declaração falsa de 

execução do serviço prestada pela Secretária de Turismo  KALINY KAREN DA FONSECA 

TEIXEIRA e  efetuado  com  a  participação  da  Secretária  de  Administração  e  Finanças 

TÉRCIA RAQUEL e da Tesoureira  GEUSA MORAIS, em flagrante desobediência ao que 

preconiza os artigos 63, §  2o e  68 da Lei nº  4.320/64, que vedam peremptoriamente o 

pagamento antes da prestação do serviço ou do fornecimento do bem.

Ao se relatar nos parágrafos anteriores a organização do esquema 

de desvio de recursos públicos em relação ao Carnaval 2012, chegou-se à conclusão de 

que  o  processo  de  pagamento  produzido  formalmente  no  Município  de  Guamaré  não 
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passava de uma mera simulação para compor o processo de contratação, já que muitas 

atrações musicais recebiam o pagamento em dinheiro das mãos de agentes públicos ou 

intermediários  ocultos,  enquanto  os  cheques  nominais  emitidos  pelo  Município  eram 

recebidos por estes intermediários, responsáveis por providenciar o seu endosso e posterior 

saque. 

Este  modus operandi empregado em relação ao Carnaval 2012 foi 

novamente  adotado no tocante  à  Festa  de Emancipação,  cuja  investigação  comprovou, 

ainda,  que  parcela  dos  recursos  públicos  municipais  destinados  aos  pagamentos  das 

bandas foi indevidamente desviado para o esquema criminoso ora investigado com o auxílio 

de um guarda municipal e da tesoureira do Município.

Com efeito, a análise detalhada dos processos de pagamento e das 

informações  remetidas  pelo  Banco  do  Brasil  revela  que  alguns  cheques  nominais  a 

empresas  responsáveis  pela  contratação  de  algumas  atrações  musicais  foram, 

inexplicavelmente,  sacados por  FRANCINILSON NUNES CABRAL, Guarda Municipal  de 

Guamaré-RN  e  por  GEUSA MORAIS  LIMA SALES,  tesoureira  do  Município.  No  tópico 

destinado  à  análise  das  irregularidades  da  Festa  de  Emancipação,  este  assunto  será 

abordado de forma mais detalhada.

Demonstrado  o  funcionamento  do  esquema  e  identificados  os 

responsáveis, convém, neste momento, analisar as diversas ilegalidades que permearam 

individualmente cada evento.

3. PRINCIPAIS IRREGULARIDADES CONSTATADAS NO CARNAVAL DE 2012

A  análise  dos  procedimentos  de  contratação  realizados  pelo 

Município de Guamaré-RN revela uma série de irregularidades, destacando-se dentre elas: 

a) a escolha pela contratação direta por inexigibilidade de licitação sem a observância das 

determinações  legais;  b)  o  claro  superfaturamento  dos  contratos  e  c)  o  desrespeito  às 

formalidades legais durante o procedimento de contratação, d) desvio de recursos públicos 

em benefício próprio e de terceiros.

3.1 INTERMEDIAÇÃO ILEGAL E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
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O art. 23, II, da Lei nº. 8.666/93 determina que se fará licitação na 

modalidade convite para compras e serviços que não sejam de obra e engenharia no valor 

de até R$ 80.000,00, e para valores acima, na modalidade tomada de preços, para até R$ 

650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) e concorrência acima deste valor.

Por  outro  lado,  prevê  a  Lei  de  Licitações  a  possibilidade  de 

contratação  de  artistas  musicais  por  inexigibilidade  de  licitação,  tal  como  quis, 

supostamente, fazer o MUNICÍPIO DE GUAMARÉ. Porém, o art. 25, III, da Lei nº 8.666/93, 

impõe uma série de condicionantes para que, nestes casos, não seja realizada licitação, 

consoante se infere da sua redação, in verbis:

 

“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 
em especial:
(…)
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente 
ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública.”

Sobre o  tema,  posiciona-se  Hely Lopes Meirelles,  em sua obra, 

LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO, 11ª EDIÇÃO, Malheiros Editores, pág. 99:

“A nova lei, endossando a doutrina, que equipara os trabalhos artísticos 
aos serviços técnicos profissionais especializados (cf. cap. II, item III, in  
fine)  prescreve  a  inexigibilidade  de  licitação  para  a  contratação  de 
profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de seu 
empresário. O  essencial  para  legitimar  a  dispensa  do  procedimento 
licitatório é que o artista seja consagrado pela crítica especializada ou 
pela opinião pública.” (grifos acrescidos)

Assim, tratando-se de artista consagrado pela crítica, permite a lei 

que  a  autoridade  realize  a  contratação  por  inexigibilidade  de  licitação,  desde  que  a 

contratação seja realizada  DIRETAMENTE com o artista ou através de EMPRESÁRIO 

EXCLUSIVO.

É  importante  registrar  que  o  EMPRESÁRIO  EXCLUSIVO  não  se 

confunde com o MERO INTERMEDIÁRIO,  que é aquele que agencia eventos em datas 

específicas, ganhando uma comissão pela venda do show. Para configurar a hipóteses 

de  inexigibilidade  de  licitação  prevista  no  inciso  III,  do  art.  25,  da  Lei  de  Licitações,  a 

contratação  deve  se  dar  diretamente  com  o  artista  ou  através  do  seu  EMPRESÁRIO 

EXCLUSIVO, que é aquele que gerencia o artista de forma permanente.
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Nesse sentido, é importante citar as lições de Ércio de Arruda Lins2, 

que, em seu artigo “Inexigibilidade de Licitação”, adverte: “Veja que o termo  empresário 

não  pode  ser  confundido  com  intermediário.  Aquele  gerencia  os  negócios  de  artistas 

determinados,  numa relação contratual  duradoura.  O último,  intermedia  qualquer  artista,  

sempre numa relação pontual e efêmera.”

Observe-se, também, decisão do TCE/MG sobre o assunto, na qual 

a Corte de Contas adotou o mesmo pensamento, quando apreciou a Denúncia nº 749058, 

da relatoria do Conselheiro Eduardo Carone Costa, em sessão do dia 09/10/08:

“Contratação  de  músicos  sem  licitação  só  pode  se  dar  diretamente  ou 
através de empresário exclusivo. Distinção entre empresário e intermediário. 
“(...)  pela  irregularidade  da  contratação  direta  dos  shows,  mediante 
inexigibilidade  de  licitação,  pelas  razões  a  seguir  expostas: (...)  a 
empresa (...) detinha a exclusividade de venda das referidas bandas apenas 
nas datas dos referidos shows, o que comprova que esta foi apenas uma 
intermediária na contratação dos grupos. A dita exclusividade seria apenas 
uma garantia de que naquele dia a empresa (…) levaria o referido grupo 
para  o  show de  seu  interesse,  ou  seja,  a  contratada  não  é  empresária 
exclusiva das bandas em questão, o que contraria o art. 25, III da Lei de 
Licitações. (...)  a  figura  do  empresário  não  se  confunde  com  a  do 
intermediário.  Aquele é  o profissional  que gerencia  os  negócios  do 
artista de forma permanente, duradoura, enquanto que o intermediário, 
hipótese  tratada  nos  autos,  agencia  eventos  em  datas  aprazadas, 
específicas,  eventuais.  (...)".  (Denúncia  n.º  749058.  Sessão  do  dia 
09/10/2008)http://www.tce.mg.gov.br/alei8666eotcemg/PDF/PERGUNTAS
%20FREQUENTES%20Aspectos%20controvertidos%20das%20hip
%C2%BEteses%20de%20dispensa%20e%20inexigibilidade%20OK.pdf)

No mesmo processo, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 

do Estado de Minas Gerais se manifestou da seguinte forma:

“A interpretação  do  dispositivo  legal  não  deixa  margem  para  dúvida:  a 
contratação de profissional ou qualquer setor deve ser feita diretamente ou 
através de empresário exclusivo.
(…) a figura do empresário não se confunde com a do intermediário. Aquele 
é o profissional que gerencia os negócios do artista de forma permanente, 
duradoura,  enquanto  que  o  intermediário,  hipótese  tratada  nos  autos, 
agencia eventos em datas aprazadas, específicas, eventuais.”

Também nesse sentido foi o entendimento do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado da Bahia, na apreciação do Termo de Ocorrência nº 93.016/09, de 

2 Lins, Ércio de Arruda. Inexigibilidade de Licitação em http:// www.ipees.orb.br/artigos_detalhe.asp?
id=7.
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relatoria do conselheiro José Alfredo Rocha Dias:

“O vínculo de exclusividade deverá ser devidamente comprovado através de 
carta de exclusividade ou contrato, assinados por quem detenha condição 
para representar  banda,  grupo  musical  ou profissional  do setor  artístico, 
conforme indicação em contrato social  ou estatuto registrado nos órgãos 
competentes,  de  sorte  que  as  meras  declarações  de  exclusividade 
acostadas  aos  processos  de  inexigibilidade,  ainda  que  com  firma 
reconhecida, não legitimam a condição dos signatários respectivos, uma vez 
que  não  foram  instruídas,  como  devido,  com  os  respectivos  contratos 
sociais  ou  estatutos,  de  sorte  que  não  quedou  comprovada  a  condição 
daqueles signatários para representar as bandas.”

Outro  não  é  o  entendimento  esposado  em caso semelhante  pela 

Conselheira Doris Coutinho3 do Tribunal de Contas do Tocantins:

“(....)  a  empresa  contratada  pelo  responsável  funcionou  na  presente 
contratação direta como intermediária, já que como resta provado nos autos 
a  'exclusividade'  declarada  nos  documentos  se  deu  somente  nos  dias 
definidos para apresentação no carnaval de Palmas o que com certeza não 
reflete a vontade do legislador quando exigiu na norma a exclusividade para 
fundamentar a inexigibilidade”

Em relação a esse assunto, convém esclarecer que, no início das 

investigações realizadas pelo Ministério Público, as cartas de exclusividade fornecidas às 

empresas intermediárias pelos verdadeiros empresários exclusivos das bandas continham 

data, horário e local do evento, numa demonstração de que se tratava de uma exclusividade 

pontual, apenas para o evento contratado.

Com  o  decorrer  do  tempo  e  a  publicidade  das  investigações,  as 

“cartas de exclusividade” foram sendo aperfeiçoadas, passando a ser nominadas de “cartas 

de  cessão  de  direitos”  ou  “contrato  de  cessão  de  direito”  e  deixando  de  conter  as 

especificidades do evento, na intenção de fazer parecer que entre a banda e a empresa 

intermediária existe uma relação contínua de representação, o que, ressalvadas raríssimas 

exceções, não passa de mero engodo.

Ora,  consoante  exaustivamente  demonstrado  e  reconhecido 

pelos  próprios  empresários  intermediários  contratados  ouvidos  na  Promotoria  de 

Justiça, em regra, os contratos podem sim ser realizados diretamente com as bandas 

regularmente constituídas como pessoas jurídicas,  mas os Municípios  PREFEREM 

3 ww.tce.to.gov.br/sitephp/noticiasLer.php?codigo=261.
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realizar  as contratações através de empresas interpostas,  porque é justamente na 

intermediação que surge a possibilidade de superfaturamento dos valores pagos.

Pois bem, impelido por diversas denúncias de superfaturamento de 

preços e contratações indevidas por inexigibilidade de licitação de bandas para os eventos 

festivos promovidos pela Prefeitura de Guamaré, o Ministério Público instaurou o Inquérito 

Civil nº 002/2012, a fim de acompanhar a organização do Carnaval de 2012, designando, 

desde logo, a realização de uma audiência pública para discutir os assuntos relacionados ao 

evento.

Ao final da audiência pública, realizada no dia 25 de janeiro de 2012, 

na  Câmara  dos  Vereadores,  com  a  participação  da  Chefe  de  Gabinete,  KATIUSCIA 

MIRANDA DA FONSECA TEIXEIRA e outros interessados, o Ministério Público expediu a 

Recomendação n.º 003/2012, para que o Município de Guamaré:

“a) somente contrate, por inexigibilidade de licitação, shows de cantores e 
bandas  musicais  diretamente  ou  através  de  empresário  exclusivo, 
circunstância  a  ser  comprovada  mediante  apresentação  de  carta  de 
exclusividade  ou  contrato,  assinados  por  quem  detenha  condição  para 
representar  banda,  grupo  musical  ou  profissional  do  setor  artístico, 
conforme indicação em contrato social  ou estatuto registrado nos órgãos 
competentes;

b)  não  celebre  contrato  com  empresários  que  apresentem  meras 
declarações  de  exclusividade  dos  artistas,  ainda  que  com  firma 
reconhecida, especificamente para a apresentação nos dias do  evento;

b)  no  caso  de  inexistência  de  empresário  exclusivo  deflagre  o  regular 
procedimento de licitação, tendo em vista a viabilidade da competição;”

Para  a  surpresa  do  Ministério  Público,  constatou-se  que  o  então 

Prefeito de Guamaré  EMILSON DE BORBA CUNHA insistiu em, livre e conscientemente, 

desconsiderar  as  prescrições  legais,  adotando,  como  regra,  a  contratação  direta  por 

inexigibilidade de licitação através de intermediários. A análise detalhada dos processos de 

contratação  e  dos  diálogos  interceptados  revelou,  ainda,  que  o  Prefeito  aprimorou  o 

esquema  de  contratações  ilegais,  realizando  TRÊS formas  diversas  de  contratações 

intermediadas:  a) contratação por inexigibilidade de licitação com empresas intermediárias 

(intermediação simples); b) contratação por inexigibilidade de licitação diretamente com a 

atração/empresário exclusivo, com a intermediação de empresários ocultos (intermediação 

oculta)  e c) contratação  por  inexigibilidade  de  licitação  com empresas  intermediárias  e 

ainda com a intermediação de empresários ocultos (intermediação qualificada).
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A  intermediação  simples  aconteceu  em  relação  às  seguintes 

atrações musicais:

INTERMEDIAÇÃO SIMPLES

Atração Forma de 
contratação

Data Evento Valor do 
contrato 

Empresa intermediária 

Ricardo 
Chaves  

Direta-inexigibilidade 17.02.12 Carnaval
/2012

R$ 270.000,00 Toca do Fender 
Produções
- Marcelo Eduardo Lemos 
Pereira ME

Banda 
Chicabana 

Direta-inexigibilidade 18.02.12 Carnaval
/2012

R$ 262.000,00 ALb Produções e Eventos 
Ltda 
- Rafael Costa Pena

Banda Pura 
Tentação

Direta-inexigibilidade 18.02.12 Carnaval
/2012

R$ 33.000,00 M A Denis de Araújo-ME
- Marcio Anderson Denis 
de Araújo

Fantasmão Direta-inexigibilidade 19.02.12 Carnaval
/2012

R$ 129.000,00 Janaina Ramos Cunha 
ME 
- Janaina Ramos Cunha 

Tatau e 
Banda 

Direta-inexigibilidade 19.02.12 Carnaval
/2012

R$ 265.000,00 RJ Produções Viagens e 
Turismo Ltda –ME 
- João Pereira dos Santos 
Filho

Banda Forró 
me acha 

Direta-inexigibilidade 20.02.12 Carnaval
/2012

R$ 15.000,00 Wanderley Macedo- ME 
-Wanderley Macedo 

Valor total dos contratos: R$ 974.000,00

Pode-se  chamar  de  “simples”,  porque  é  a  forma  mais  clara  de 

intermediação ilegal e ocorre quando o contrato é celebrado por inexigibilidade de licitação 

com uma empresa ou empresário que, visivelmente, não é o representante exclusivo da 

atração. 

Essa conclusão decorre da análise do processo de contratação, onde 

se constata  que o  artista  Ricardo  Chaves é  sócio  da empresa “RAFA PRODUÇÕES E 

EDIÇÕES  MUSICAIS  LTDA-ME”,  detentora  exclusiva  dos  direitos  do  artista  “Ricardo 

Chaves”, mas o contrato com o Município de Guamaré foi celebrado através da empresa 

Marcelo Eduardo Lemos Pereira – ME (Nome de fantasia:  Toca do Fender  Produções), 

através  de  seu  representante  Marcelo  Eduardo  Lemos  Pereira.  Como comprovação  da 

intermediação ilegal, tem-se nos autos um “Contrato de cessão de direitos e obrigações” 

celebrado entre a empresa cedente RAFA PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA-ME 

e a cessionária TOCA DO FENDER PRODUÇÕES, datado de  08 de fevereiro de 2012, 

prevendo  na Cláusula segunda:  “A cedente transfere para a CESSIONÁRIA o direito de  
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Representante Exclusivo do Artista RICARDO CHAVES para apresentação artistica junto ao  

Estado do Rio Grande do Norte.”   

Esse contrato de cessão, assinado dois dias antes da assinatura do 

memorando solicitando a contratação do artista, nada mais é do que uma variação da antiga 

“carta de exclusividade”, no afã de simular uma contratação com o representante exclusivo, 

tentativa que cai por terra a partir da análise dos outros contratos celebrados pelo artista no 

mesmo período no Estado do Rio Grande do Norte:

RICARDO CHAVES
CIDADE DATA DO EVENTO EVENTO EMPRESA INTERMEDIÁRIA

Apodi 18.02.12 Carnaval/2012 Girliane Vieira de Arruda -ME
Assu 17.02.12 Carnaval/2012  Edvânio de Oliveira Dantas –ME 
Guamaré 17.02.12 Carnaval/2012 Marcelo Eduardo Lemos Pereira – ME 

(Toca do Fender Produções) 

Ora, se o artista Ricardo Chaves foi contratado para o Carnaval 2012 

em três cidades diferentes do Estado do Rio Grande do Norte através de três empresas 

diversas, é evidente que a empresa Toca do Fender Produções não era a sua representante 

exclusiva.

A mesma ilegalidade aconteceu em relação à atração Chicabana, 

contratada através da empresa intermediária ALB Produções e eventos Ltda.  Nos autos, 

consta contrato de cessão de direitos celebrado entre a CHICABANA SHOWS  E EVENTOS 

LTDA – ME e a empresa ALB Produções e eventos Ltda, prevendo representação em todo o 

território nacional, porém, durante as investigações, o Ministério Público constatou que 

a contratação de show de Chicabana também para o Carnaval 2012 com o Município 

de Tiaguá-CE foi feita por meio de empresa intermediária Antônio Batista Marques – 

EPP, enquanto a contratação em Guamaré ocorreu através da empresa ALB Produções e 

Eventos  Ltda.  Por  outro  lado,  no  Município  de  Macau,  em  setembro  de  2011,  a 

contratação da mesma atração se deu com a empresa intermediária M&A Produções 

Artísticas Ltda.

A mesma situação ocorreu em relação à Banda Fantasmão. Embora 

conste nos autos um  contrato de exclusividade entre a Banda Fantasmão e a Empresa 

Janaina Ramos Cunha-ME, datado de 01 de janeiro de 2012, a banda foi intermediada no 

município de Pendências pela empresa SW Produções e Eventos – ME para o carnaval do 

mesmo ano, circunstância que afasta a alegada exclusividade da empresa intermediária.
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No caso de Tatau e Banda,  a contratação para o carnaval de 2012 

de Guamaré foi realizada através da empresa RJ Produções Viagens e Turismo Ltda –ME, 

mas para o carnaval de 2011 o Município de Guamaré celebrou contrato para apresentação 

do referido artista através da empresa Raul Renier Silva Rodrigues – ME.

A intermediação simples se repetiu em relação às atrações “Banda 

Pura Tentação” intermediada pela empresa M A Denis de Araújo-ME  e “Banda Forro me 

Acha”, intermediada pela empresa Wanderley Macedo ME, ambas contratadas ilegalmente 

pelo  Município  de  Guamaré  com  a  mera  apresentação  de  carta  de  exclusividade  dos 

músicos (Pura Tentação e  Forro me Acha),  insuficiente para comprovar a representação 

contínua do artista.

A intermediação oculta (contratação por inexigibilidade de licitação 

diretamente  com  a  atração/empresário  exclusivo,  com  a  intermediação  de  empresários 

ocultos), por sua vez, foi constatada em relação às seguintes atrações:

INTERMEDIAÇÃO OCULTA

Atração Forma de 
contrataç
ão

Data Evento Valor Contrato firmado com a 
banda/empresário exclusivo

Intremediador 
oculto

Aviões 
do forro 

Direta-
inexigibilid
ade

21.02.12 Carnaval/
2012

R$  
300.000,00

Aviões do forro 
- Antônio Isaias Paiva Duarte
- Carlos Aristides de Almeida 
Pereira

Rogério 
Medeiros 
Cabral Júnior - 
“Junior”

Saia 
Rodada 

Direta-
inexigibilid
ade

21.02.12 Carnaval/
2012

R$ 
144.000,00

Saia Rodada Promoções 
artísticas ltda
- Antonio  Alves da Silva

Rogério 
Medeiros 
Cabral Júnior - 
“Junior”

Forro 
pegado 

Direta-
inexigibilid
ade

20.02.12 Carnaval/
2012

R$ 
160.000,00

Forro Pegado Promoções e 
Eventos Ltda
- Douglas alexandre nobre 
filho

Rogério 
Medeiros 
Cabral Júnior - 
“Junior”

Banda 
Leva 
Noiz 

Direta-
inexigibilid
ade

20.02.12 Carnaval/
2012

R$ 
230.000,00

Levanoiz produção artísticas 
e entretenimento 
- Alessandro Barreto Fraga

Rogério 
Medeiros 
Cabral Júnior - 
“Junior”

Banda 
Duas 
Medidas 

Direta-
inexigibilid
ade

21.02.12 Carnaval/
2012

R$ 
109.000,00

LF Eventos e Produções Ltda 
- Lucas Torres Cardoso

Rogério 
Medeiros 
Cabral Júnior - 
“Junior”

Banda 
Voa Dois

Direta-
inexigibilid
ade

20.02.12 Carnaval/
2012

R$ 
190.000,00

LF Eventos e Produções Ltda 
- Lucas Torres Cardoso

Rogério 
Medeiros 
Cabral Júnior - 
“Junior”

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS: R$ 1.133.000,00
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Diz-se que a intermediação foi oculta, porque o contrato foi assinado 

pelo representante da própria banda legalmente constituída como uma pessoa jurídica ou 

pelo representante da empresa dona da marca, no caso das Bandas Duas Medidas e Voa 

Dois, mas a negociação com o Município foi realizada com uma terceira pessoa invisível 

(oculta), identificada posteriormente como Rogério Medeiros Cabral “Júnior”,  que vendeu a 

banda  ao  Município,  mas  providenciou  a  assinatura  do  contrato  pela  própria 

banda/empresário exclusivo.

Essa  intermediação  oculta  somente  foi  revelada  através  das 

interceptações  telefônicas,  comprovando  que  as  atrações  acima  declinadas  foram 

“vendidas” ao Município de Guamaré pelo empresário identificado como “Júnior (ROGÉRIO 

MEDEIROS CABRAL JÚNIOR).  Em conversa realizada no dia 02 de fevereiro de 2012, 

Kaliny Karen indaga a Junior se os documentos relacionados à contratação de uma atração 

seriam obtidos através de contato com “Luana”. Na ocasião, “Júnior” informa que “Cláudio 

Melo”( Francisco Cláudio de Melo Lima, um dos sócios da Banda Aviões do Forró) estaria na 

Europa e que ele pessoalmente iria buscar: 

6907603 02/02/2012 15:46:51 Júnior x Kaliny

KALINY: (conversa com terceiro) É, infelizmente (risada). Alô?
JÚNIOR: Júnior, tudo bom?
KALINY: Tudo, alô?
JÚNIOR: É Júnior. É Júnior.
KALINY: Ei, me, me liga naquele outro número.
HNI: (Conversa de fundo, voz masculina) Mais alegre.
JÚNIOR: Tá, perai. Tá com o número aqui?
HNI: (Outra voz masculina) Não, quero que responda só isso aí, que o resto é com nós aqui. É pra, é 
de quatro da tarde às seis. É isso?
KALINY: É, não.
HNI: É não o quê.
KALINY: Quatro, cinco, é até as sete. O  percurso faz é três horas.
HNI: Vish, Maria. Faz uma falta.
JÚNIOR: Faz mesmo.
JÚNIOR: A gente consegue pelo menos arrochar pelo menos para duas e meia, porque ai... Meio a 
meio. A gente...
KALINY: Arrocha, a gente arrocha, duas e meia. Quando ele tiver lá, a gente dá muito Whisky a ele 
para ele fazer as três.
JÚNIOR: Pronto. Vai, arrocha o whisky nele.
HNI: Não, porque o problema não é nem só isso. É a gente queria ver se conseguia até começar um 
pouquinho mais cedo porque dessa cidade pra outra dá  380km, entendeu? 
KALINY: Certo.
HNI: Então assim, ai foi 100% a força do cantor. Que ele não gosta de fazer pela loto, ele não gosta.  
Ele disse, Júnior, “vamo perguntar...”
KALINY: (cortando) Então eu tô aqui, na, na Comunicação. Pode colocar né?
JÚNIOR: Pode colocar, eu tô ligado pelos danos.
KALINY: Pronto
HNI: A gente só precisa administrar para começar um pouquinho mais cedo.
KALINY: Não, isso ai é o de menos, porque é o último dia, a gente começa mais cedo e a outra 
banda estica.
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HNI: Que ai eu vou, eu vou ser bem sincero, tô sendo honesto com vocês, vou dizer que é duas 
horas e meia de percurso e no dia eu vou colar no cantor, entendeu?
KALINY: Certo.
HNI: Para domesticá-lo. Vou dizer que é duas e meia porque isso ai não faz.
KALINY: Certo, me diga uma outra coisa. Ai jesus, documento é com Luana ou é com a menina 
de lá?
HNI:  Não,  pa-passe  pra  Luana  que  isso  é  nossa  maior  dificuldade.  Cláudio  Melo  está  na 
Europa, mas passe tudo que precisa aqui, porque ai vou ter que ir lá pessoalmente segunda-
feira buscar essa documentação que se não não vem não, tá todo mundo na Europa lá, viu? 
KALINY: Tá bom.
HNI: Mas pode, pode anunciar.
KALINY: Tá bom, Combinado.
HNI: Falou. 
KALINY: (para terceiro) Faz um pouqui... (cortado).

No dia seguinte, “Luana” conversa com Katiuscia sobre a remessa de 

documentos, via e-mail,  de nove bandas:  1)Forro Pegado,  2)Saia Rodada, 3)  Grafith,  4) 

Duas Medidas, 5) Voa Voa, 6)Voa Dois, 7)Leva Noiz, 8) Phapiro e 9) Aviões do Forró: 

6909314 03/02/12 10:30:41 Luana x Katiúscia 
KATIÚSCIA: Alô?
Luana: Alô, boa tarde. Bom dia, com quem eu falo?
KATIÚSCIA: Com KATIÚSCIA.
Luana: KATIÚSCIA, é LUANA, é... eu tô passando, no e-mail “carnavalguamare” que KALINY passou 
teu contato. E eu tô passando aqui as documentações e... não tô tendo, obtendo o reforço dos e-
mails. Ai não sei se recebe, se não recebe.
KATIÚSCIA: Meu amor, vamo fazer o seguinte. Você tá passando agora?
Luana: Oi?
KATIÚSCIA: Você tá me passando agora esse e-mail?
Luana: Não, faz dias que eu passei, tá tudo no e-mail.
KATIÚSCIA: Não, mas é porque você deve tá passando no e-mail da tesoureira, eu queria que você 
passasse no e-mail da... é...
Luana: Fica difícil eu passar todos os e-mails porque são muitos. Tá tudo no e-mail guamaré... é,  
carnaval@gmail.com.
KATIÚSCIA: É... pronto, deixa eu botar aqui, perai, perai. Deixa eu anotar aqui. Carnaval-guamare...
Luana: Não, carnaval@gmail.com. Eu mandei tudo nesse e-mail.
KATIÚSCIA:  carnaval@gmail.com. Certo, então eu vou imprimir tudo isso agora, já-já eu vou ligar 
para esse  número.
Luana: Ai eu já mande... Pronto. Eu já mandei também as originais de saia rodada, forró pegado e 
grafith no endereço da prefeitura, né?
KATIÚSCIA: Perai, originais, cê já mandou. Cê já mandou qual?
Luana: Forró Pegado, Grafith e Saia Rodada. E tô mandando agora Voa Voa, Voa Dois, é... (não 
compreendido)
KATIÚSCIA:  Forró  Pegado...  Perai,  devagar...  (ri)  Deixa  eu  me interar  disso  hoje,  perai,  só  um 
minutinho... Grafith você mandou já os originais...
Luana: Os originais para a prefeitura...
KATIÚSCIA: … Forró Pegado...
Luana: … Forró Pegado, Saia Rodada e Grafith.
KATIÚSCIA: Então, Grafith, Forró Pegado e Saia Rodada. Esses três cê já mandou os originais.
Luana: As originais, tô mandando o restante hoje. Ai eu fico aqui de... (não compreendido)
KATIÚSCIA: Qual é o (não compreendido) que cê tá mandando hoje?
Luana: Eu tô mandando Duas Medidas.
KATIÚSCIA: Duas Medidas...
Luana: Voa Voa, Voa Dois.
KATIÚSCIA: Voa Voa. Voa Dois ou Voa Voa?
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Luana: E Levanoiz.
KATIÚSCIA: Voa Dois e Levanoiz. É... 
Luana: Ai o que eu vou ficar devendo...
KATIÚSCIA: … você disse Voa Voa e depois disse Voa Dois.
Luana: É, Voa Voa, Voa Dois...
KATIÚSCIA: Ah, então são duas.
Luana: É.
KATIÚSCIA: Voa Voa, Voa Dois, Levanoiz, Duas Medidas, Saia Rodada, Forró Pegado e Grafith.
Luana: É, essas quatro agora eu tô mandando hoje, eu vou ficar te devendo o quê. Vou ficar te  
devendo Phaphirô...
KATIÚSCIA: Certo. 
Luana: ... que eu mando na segunda-feira. E Aviões de Forró que foi, é... Fechado ontem.
KATIÚSCIA: É, certo. Ok.
Luana: Tá certo? (não compreendido).
KATIÚSCIA: Eu vou fazer o seguinte. Hm... Eu vou fazer o seguinte.
Luana: Ai eu só preciso que veja os e-mails e confira se falta alguma coisa.
KATIÚSCIA: Certo.
Luana: Pra mim providenciar logo, entendeu?
KATIÚSCIA: Tudo bem, com certeza.
Luana: Ai, me faz (não compreendido), Katiúscia. Eu perdi o endereço da Prefeitura (rindo) me passa  
novamente, por favor.
(…)
Luana: Pronto, ai eu te passei esse e-mail e tu vai só me respondendo os e-mails que eu vou te (não  
compreendido) ...
KATIÚSCIA: Eu vou, eu vou...
Luana: … só para eu dar uma olhada ai.
KATIÚSCIA: tá, eu vou dar uma geral agora e vou lhe passar...
Luana: Tu vai por banda, é... tu vai por banda e ai você vai me passando o que você precisa por 
banda, entendeu? Ai eu vou solicitando.
KATIÚSCIA: Certo, porque...
Luana: O que faltar.
KATIÚSCIA:  ...  faltaram em algumas que  nós  recebemos aqui,  já  estão faltando.  Ai  eu vou lhe  
confirmar agora, se você pudesse providenciar, para a gente, viu?
Luana: Pronto, fechado.
KATIÚSCIA: Ok, tá jóia então, tá. Um abraço. Tchau.
Luana: (não compreendido), muito obrigada, viu? Tchau.

No diálogo com Kelley Margareth fica clara a intermediação “oculta” 

de ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL JÚNIOR:

7031481 21/02/12 11:41:52
Kelley x Júnior da empresa Fonte Produções

MNI: (trecho incompreendido) LUCIENE, bom dia.
KELLEY: LUCIENE, eu queria falar, por favor, com JUNIOR ai da Fonttes.
MNI: Com JÚNIOR. Só um momento.
MNI falando com terceira pessoa: ÂNGELA, ÂNGELA...
MNI: Ele tá vindo, viu?
KELLEY: Tá bom.
JÚNIOR: Diga meu anjo.
KELLEY: Alô.
JÚNIOR: Oi KATIUSCIA.
KELLEY: Não, é KELLEY. Tudo bem?
JÚNIOR: Oi KELLEY. Tudo bom.
KELLEY: JÚNIOR me diga uma coisa, qual a justificativa que a gente tem pra que DUAS MEDIDAS não suba 
no trio hoje?
JÚNIOR: Como assim? Não entendi.
KELLEY: Porque era DUAS MEDIDAS hoje no trio e AVIÕES.
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JÚNIOR: Hum
KELLEY: Ai mudou. Agora tão querendo colocar THE FROIS e... (JÚNIOR começa a falar e interrompe).
JÚNIOR: Deixe eu falar. DUAS MEDIDAS ia chegar aqui umas 4 horas. Ai KALINY ligou pra mim aperreada, 
com medo de atrasar de novo. E pediu pra trocar. Eu liguei pra banda e perguntei se podia trocar. A banda disse  
que podia. Foi uma sugestão de KALINY. 
KELLEY: hum
JÚNIOR: Entendeu? Porque ela ficou com medo do AVIÕES sair as duas e ficar um buraco novamente. Ela 
disse 'JÚNIOR eu prefiro que...' (KELLEY começa a falar e interrompe)
KELLEY: Mas AVIÕES quando contratou num sabia que era as quatro? 
JÚNIOR: Como é?
KELLEY: AVIÕES quando contratou.... (JÚNIOR começa a falar e interrompe).
JÚNIOR: Sabia, sabia.
KELLEY: Sabia que era as quatro.
JÚNIOR: Sabia e sabia também que foi acertado que só eram duas horas, de quatro as seis, porque eles tinham  
um show a 400km daqui. Só começou as duas por uma opção de KALINY que preferia, uma opção do prefeito,  
num foi nem de KALINY. 
KELLEY: Hum
JÚNIOR: O prefeito que conversou comigo. Preferia sair mais cedo e fazer o percusso completo do que só fazer  
uma parte do percusso por causa do horário.
KELLEY: Porque olhe, desde que começou o carnaval.
JÚNIOR: An?
KELLEY: Que esses atrasos. Nam, tô dizendo assim, que desde que começou esse carnaval que é atraso de 
banda. Que só que nunca aconteceu, sabe? Acontecia assim, meia hora, 40 minutos, que dá. Mas ontem aquela  
VOA DOIS, pelo amor de deus. 
JÚNIOR: É.
KELLEY: E eu fico na pressão violenta na minha cabeça. Do povo... dizendo que é que num pagou... é... é... 
vaiando, sabe? E eu num gosto de trabalhar assim. E fica mudando, fazendo as coisas sem comunicar a gente 
aqui.
JÚNIOR: Ô dona KELLEY, me perdoe, agora assim, essa opção do AVIÕES,  foi uma opção do prefeito. Então  
assim, infelizmente, eu num podia fazer nada. Foi ele que preferiu naquele dia que a senhora, que eu até pedi pra  
trocar por ontem, pra ser mais (trecho incompreendido). Ai a senhora disse 'KALINY, converse com o prefeito, 
eu não vou me responsabilizar, converse com o prefeito'. Então a gente foi lá, sentou na mesma hora na sala da  
sua casa ai...
KELLEY: Foi, eu sei.
JÚNIOR: O prefeito disso 'eu prefiro que comece mais cedo do que evitar'. 
KELLEY: AVIÕES vai tocar aonde?
JÚNIOR: Em Cajazeiras. 400Km daqui.
KELLEY: Hum. Sei, porque todo contrato (JÚNIOR começa a falar e interrompe).
JÚNIOR: No dia quando foi fechado. Espere ai.
KELLEY: hum
JÚNIOR: No dia que foi fechado aqui, eu tenho essas conversas salvas no meu celular.
KELLEY: Hum
JÚNIOR: KALINY, a situação do AVIÕES é essa. Eles não querem fazer dois shows numa noite. Estão fazendo 
pra lhe atender. Agora as condições são essas, a banda só pode fazer duas horas de show. Tem que tocar de três  
as cinco. KALINY 'tá ok'. 
KELLEY: hum
JÚNIOR: Então assim, até ontem ela tinha consciência que a banda só fazia duas horas de show. Que tocava de 
três as cinco, pra poder cumprir (trecho incompreendido), que ela já tinha outro show primeiro que Guamaré.
KELLEY: Certo.
JÚNIOR: Ela veio aqui, conversou com CLÁUDIO MELO, empresário da banda. CLÁUDIO MELO estendeu,  
pra  fazer  o  percusso  todo.  Então  assim,  ela  conseguiu  administrar,  aumentar  o  horário  amanhã  quê  o 
compromisso era duas horas de show, de três as cinco. Desde o primeiro dia isso tá salvo no meu celular, essas 
conversas.
KELLEY: Que na verdade é três horas e meia, né? Indo e voltando, dá três horas e meia né?
JÚNIOR: Exatamente.
KELLEY: Hum
JÚNIOR: Então assim, no contrato só tem duas horas. Eu tenho essas conversas, essas condições salvas no meu 
celular. Negociei com KALINY e tudo. Ela veio aqui ontem conversou com CLÁUDIO. CLÁUDIO disse 'não 
tem problema, agora preciso começar mais cedo, porque tenho outro show a 400km'. 
KELLEY: hum
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JÚNIOR:  Ai foi quando ela conversou com o prefeito. Ai o prefeito 'então começe mais cedo'.
KELLEY: hum
JÚNIOR: Então desde o primeiro dia são consciente das condições do AVIÕES poder fazer essa data.
KELLEY: Eu vou deixar esse telefone com você, viu?
JÚNIOR: hum
KELLEY: Porque assim, essas coisas. Houve muito atraso de banda. Assim, né? Num sei se tem a ver, quem  
tava assim responsável, quem não tava. Muito atraso. A banda pegando caminho errado.
(os interlocutores falam ao mesmo tempo)
JÚNIOR: Dona KELLEY, a única banda minha, eu trouxe nove bandas aqui.
KELLEY: Porque todos os contratos tem rezando que é de quatro horas da tarde e assim, a gente teve todo 
cuidado de não tá contratando banda que toca em outro lugar, com exceção desse AVIÕES que eu sabia que ela 
ia tocar noutro lugar, né? Mas assim, pra num ter esses atrasos, pra num (trecho incompreendido). Até por causa  
dessa recomendação mesmo aqui, que a gente tá com problema com o Ministério Público.
JÚNIOR: Lógico, mas deixe só eu dizer uma coisa a senhora.
KELLEY: A gente programa, joga na programação uma coisa ai todo dia a gente fica mudando. Todo dia a gente  
se atrasa. Todo dia...
JÚNIOR: Mas...
KELLEY: Ai isso fica chato
JÚNIOR: Deixe eu dizer uma coisa a senhora. Eu vendi nove bandas pra prefeitura. A única que chegou atrasada 
minha aqui foi a de ontem. Que chegou uma parte. E assim, pra você ter uma ideia, eu, EU PAGUEI, num foi a  
prefeitura não. KALINY também presenciou isso. Eu paguei R$ 17.000,00 porque eles disseram que pra chegar 
a tempo tinha que vim de aérea. Eu tirei, eu nem tava ganhando esse dinheiro numa banda dessa, eu num ganho 
esse dinheiro todo numa banda só.
KELLEY: hum
JÚNIOR:  Eu tirei  R$ 17.000,00,  paguei  as  passagens  aérea  pra  eles  vim,  mas infelizmente  eles  chegaram 
atrasado. Mas de nove minha, só uma chegou atrasado. Se chegou outra ai  num era minha não. Só teve a  
minha... E a de hoje num chegou atrasada não. 
KELLEY: É.
JÚNIOR: Ela chegava no compromisso. Como antecipou AVIÕES. KALINY pediu pra trocar. Então assim, a de 
hoje estava programada pra sair quatro horas da tarde. (trecho incompreendido) as duas. KALINY achou melhor  
não colocar uma de duas e outra de quatro. Como THE FROIS tava aqui, ela optou em botar o THE FROIS 
colado com AVIÕES de duas horas. Então a de hoje tá tudo dentro do protocolo.
KELLEY: hum
JÚNIOR: A única das  minhas nove que chegou atrasado foi  a  de ontem. A única.  O resto tá  tudo (trecho 
incompreendido). O AVIÕES tá aqui desde sete hroas da manhã (KELLEY começa a falar e interrompe)
KELLEY: Ei, e esse (trecho incompreendido) entraram pra Galinhos por que?
JÚNIOR: An?
KELLEY: Por que entraram pra Galinhos?
JÚNIOR: Errou pelo GPS. O menino errou pelo GPS. Ele era pra ter chegado um pouquinho mais cedo, ai errou 
o GPS.
KELLEY: Eu sei.
JÚNIOR: Eu tô dizendo a justificativa que ele me deu. Não sei se é verdade ou se é mentira, foi a justificativa 
que ele me deu. Que errou o caminho, entrou pra Galinhos, quando chegou lá, voltou.
KELLEY: Até porque Galinhos... O percusso de Galinho é tão pouco. Assim, a pessoa já assim. Chegou lá, num 
é Guamaré, todo mundo informa, tinha voltado imediatamente.
JÚNIOR: Eu só tô dizendo a senhora o que me passaram. Pra você ter uma ideia eu paguei, essa banda nem era 
pra ter vindo de ônibus, eu paguei R$ 17.000,00 pra ela vir de avião. Pra evitar o problema.
KELLEY: Ai você há de me entender. 
JÚNIOR: Concordo com a senhora. 
KELLEY: Boto na rede de televisão. É... AVIÕES DO FORRÓ mais DUAS MEDIDAS. Ai vai AVIÕES DO 
FORRÓ e THE FROIS. 
JÚNIOR: Concordo com a senhora.
KELLEY: Ai pelo amor de deus, sabe?
JÚNIOR: Eu concordo com a senhora. Mas deixe eu dizer uma coisa, a de ontem chegou um pouco atrasada,  
tudo bem, a responsabilidade é nossa. A de hoje não é minha, foi uma opção de vocês. 
KELLEY: Não, eu só queria assim, sabe, que se houver a próxima comigo, que tivesse esse cuidado, sabe  
JÚNIOR. 
JÚNIOR: Lógico.
KELLEY: Porque eu num gosto desses negócios, eu gosto das minhas coisas. É AVIÕES é AVIÕES, é THE 
FROIS é THE FROIS. Eu gosto, até porque eu não estou lidando assim, eu estou lidando com toda uma equipe  
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que num tem nada a ver comigo e eu tenho um trabalho que eu tô tendo. E fora isso, o público, que perde a... O  
Carnaval de Guamaré tá aumentando cada dia, cada ano a mais. E com esse tipo de coisa que acontece quem 
perde a credibilidade somos nós. Né?
JÚNIOR: Eu concordo.
KELLEY: Num concorda?
JÚNIOR: Eu quero que a senhora entenda que das minhas nove, a única que chegou atrasada foi ontem, o resto 
tá tudo dentro (KELLEY começa a falar e interrompe)
KELLEY: Agora sempre, eu só queria deixar assim, sempre Guamaré tá... Guamaré tá sempre pagando preço por 
causa de outra cidade que a pessoa vai tocar. Toda vida tá acontecendo isso aqui. Toda vida.
JÚNIOR: É, mas deixe eu explicar.  Concordo. Agora tem uma coisa assim. Tem uma coisa que há de convir, 
quem me acompanhou, eu na realidade, desde de o início eu disse 'KALINY eu só queria vender minhas bandas  
de forró, o resto eu num faço questão nem de me meter'.
KELLEY: Não, eu acredito.
JÚNIOR:  Então  assim,  o  problema  é  que  demora  demais  na  grade.  Ela  viu  também.  Guamaré  quando se 
posicionou, Macau tava com a grade fechada, Pendências tava com a grade fechada. 
KELLEY: É mais a gente teve também aqui muitos problemas com o Ministério Público. 
JÚNIOR: Então assim. Eu sei disso.
KELLEY: Documentação.
JÚNIOR: Eu sei. Eu só tô entendendo,eu só tô querendo explicar a senhora o aperreio que foi de KALINY. Até  
tirando a responsabilidade de cima dela. Porque como demorou demais ficou sem opção de atração. Então assim, 
ficou naquela assim, ou faz isso e num tem atração ou só tem banda pequena ou se sujeita a isso. Porque uma 
coisa é a gente se programar quatro, cinco meses antes. Chegar pra banda e botar uma cláusula no contrato, 
(trecho incompreendido) exclusiva, não aceito que show em outra cidade. Mas isso (trecho incompreendido)... 
nós já pegamos a sobra dos outros, entendeu?
KELLEY: Eu sei.
JÚNIOR: Então essa foi nossa dificuldade, o bom é que no próximo ano, com quatro, cinco meses antes faça 
como todo mundo fez. Contrate primeiro (trecho incompreendido).
KELLEY: Agora eu só vou assim, eu só vou lhe dizer uma coisa, eu não me responsabilizo por esse horário de  
duas horas da tarde não. 
JÚNIOR: Mas...
KELLEY: Quando eu disse que não me responsabilizava e o prefeito se responsabilizava  é porque de duas da  
tarde...
JÚNIOR: não tem ninguém
KELLEY: Na rua não tem ninguém. 
JÚNIOR: Mas eu lutei com isso. Eu lutei.
KELLEY: Não tem ninguém.
JÚNIOR: Eu fui 100% contra. Eu disse a KALINY 'KALINY...
KELLEY: E num dá três horas e meia de percusso não. Se andar mais ligeiro um pouquinho dá duas horas, duas 
e pouco.
JÚNIOR: Mas o que foi que eu disse a KALINY.
KELLEY: Dá tempo ele ir e vim sem problema nenhum. Muito embora ele chegue, encoste aqui e pare e a outra  
passe aqui pro centro e continue. Você tá entendendo?
JÚNIOR: Mas era o que eu queria fazer. Então assim, eu desde o início eu deixei claro 'gente de duas horas...'
KELLEY: Eu acho que é melhor assim, sabe JÚNIOR? Do que a gente...
JÚNIOR: Sair sem ninguém. 
KELLEY: Mais uma vez pagar um mico no meio da rua e fora isso a falta de compromisso com o povo também, 
né?
JÚNIOR: Eu fui 100% contra esse horário.
KELLEY: Porque tem muito (trecho incompreendido) aqui da redondeza nesse horário.
JÚNIOR: Eu fui 100% contra esse horário. Eu disse 'o povo não chega'. O povo não chega não é por nada, é 
porque foi acostumado assim, a sair de quatro, cinco. Se tivesse desde o primeiro dia acostumado a sair de duas.
KELLEY: De quatro. E se as bandas tiver de quatro JÚNIOR, num tem problema nenhum. Você veja que as 
bandas estão saindo de seis, seis e meia, quase sete da noite, e o povo tá esperando.
JÚNIOR: Exatamente.
KELLEY: Né.
JÚNIOR: Eu também fui contra. Desde o início eu digo 'gente de duas horas da tarde num tem gente não'
KELLEY: Agora você me garante que DUAS MEDIDAS vai estar aqui de quatro horas em cima do trio?
JÚNIOR: Não, agora num dá mais não. 
KELLEY: Como?
JÚNIOR: Agora DUAS MEDIDAS num tá aqui de quatro horas não, que a banda parou.
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KELLEY: Eles tavam aonde?
JÚNIOR: Eles estavam no caminho. Vinham pra cá direto, sem almoçar sem nada. Quando pediu pra reverter eu 
liguei pra eles e disse '(trecho incompreendido) pode vir mais devagar, não se acabe na estrada que mudaram seu  
horário pra meio dia'.  Ele disse 'JÚNIOR, eu posso parar pra almoçar?'. Eu digo 'pode parar pra almoçar'. Então 
assim...
KELLEY: Que hora é essa?
JÚNIOR: Meio dia.
KELLEY: Meio dia. Veja ai o que você pode fazer pra gente organizar isso direitinho pelo menos hoje.
JÚNIOR: Tá bom. 
KELLEY: Tá.
JÚNIOR: Eu só quero que a senhora entenda que as atitudes que foram tomadas eu também não fui a favor desse 
horário hoje, mas...  
KELLEY: Eu sei que o culpado num foi você não. Por isso que eu disse 'olhe eu não me responsabilizo por isso'. 
JÚNIOR: Nem eu, eu também assim, desde o início deixei bem claro... 
KELLEY: JÚNIOR: 
KELLEY: Você ouviu o que eu disse, eu sai e nem ouvi o resto da conversa.
JÚNIOR: É.
KELLEY: Mas assim, veja o que você pode fazer por mim...
JÚNIOR: Tá bom.
KELLEY: Com relação a isso ai.
JÚNIOR: Tá joia.
KELLEY: Certo? Porque a gente. Ai eu prometo a você que o trio anda mais um pouquinho aviões faz as duas  
horas, vai embora e a gente segura aqui com DUAS MEDIDAS. Tá certo?
JÚNIOR: Tá bom. Vou ver aqui se consigo localizar eles agora. 
KELLEY: Veja ai.
JÚNIOR: Tá bom.
KELLEY: Viu? Tá certo?
JÚNIOR: Tá bom. Tá joia.
KELLEY: Tá.

Os diálogos não deixam dúvida a respeito da intermediação oculta do 

empresário “Junior” em relação às atrações acima declinadas. O mesmo empresário, aliás, 

como  se  infere  também  dos  diálogos,  foi  responsável  pela  intermediação  das  bandas 

Grafith, Phapiro, Voa Voa e Voa Dois.

Em  relação  a  estas  quatro  bandas,  pode-se  afirmar  que  houve 

intermediação  qualificada (contratação  por  inexigibilidade  de  licitação  com  empresas 

intermediárias e ainda com a intermediação de empresários ocultos):

INTERMEDIAÇÃO QUALIFICADA (SIMPLES + OCULTA)

Atração Forma de 
contratação

Data Evento Valor do contrato Contrato firmado com 
Intermediador visível

Intermediador 
oculto  

Banda 
Grafith 

Direta-
inexigibilidad
e

18.02.12 Carnaval
/2012

R$ 110,000,00 Edvânio de Oliveira Dantas –ME
- Edvanio de Oliveira Dantas

“Junior”

Banda 
Phaphirô 

Direta-
inexigibilidad
e

18.02.12 Carnaval
/2012

R$ 160.000,00 T & M Eventos e locações Ltda-ME
- Thayanne Oliveira de Morais 

“Junior”

Banda 
Voa Voa 

Direta-
inexigibilidad
e

19.02.12 Carnaval
/2012

R$ 92.000,00 Gilson Luiz dos Santos “Junior”

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS: R$ 362.000,00
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Em relação a estas bandas, a contratação foi intermediada por dois 

empresários,  um  visível,  responsável  pela  assinatura  do  contrato  mesmo  sem  ser  o 

representante exclusivo da banda, e outro invisível, identificado nos diálogos como “Júnior” 

(ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL JÚNIOR).

No  caso  da  banda  Grafith,  o  contrato  foi  celebrado  através  da 

empresa intermediária  EDVÂNIO DE OLIVEIRA DANTAS – ME, que não é o empresário 

exclusivo da banda, consoante informações prestadas pelo próprio empresário.

Com efeito, ao ser ouvido no autos do IC n.º 001/2012 e do IC n.º 

002/2012, EDVÂNIO DE OLIVEIRA DANTAS, embora tenha dito que é empresário exclusivo 

da banda, reconheceu que:

“(...) Que a contratação pode ser feita também diretamente com a Banda 
Grafith, mas o dono da banda prefere que a contratação seja intermediada 
pelo declarante; Que a remuneração da contratação através do declarante 
não está prevista no contrato de exclusividade; Que a remuneração gira em 
torno  de  10  a  20%;  Que  não  sabe  dizer  de  a  banda  Grafith  contratou 
diretamente  outros  eventos  depois  da  celebração  do  contrato  entre  o 
declarante e a banda; (...)”

A maior prova de que a empresa Edvânio de Oliveira Dantas – ME 

não é representante exclusiva da banda Grafith é que o contrato com o Município de Touros, 

para o carnaval 2012, foi intermediado pela empresa a S W PRODUÇÕES E EVENTOS ME.

A Banda Phaphiro, por seu turno, embora seja uma pessoa jurídica, 

teve sua contratação intermediada pela empresa T & M Eventos e Locações LTDA-ME, 

contudo o contrato de exclusividade, além de estar datado de 09 de dezembro de 2011, é 

restrito  apenas  aos  estados  do  Ceará,  Maranhão,  Piauí  e  Rio  Grande  do  Norte  não 

atendendo,  portanto, aos ditames legais.  Ademais, a referida atração foi  contratada pelo 

Município  de Guamaré,  no  ano  de  2011,  através  da empresa  intermediária  Hytalo  V  F 

Amorim – ME (Vinicius Produções Artísticas) e no carnaval de 2013 de Macau foi contratada 

diretamente.

No caso da Banda Voa Voa o contrato foi intermediado por Gilson 

Luiz  dos  Santos,  através da mera “declaração  de exclusividade”  para  o  Estado do  Rio 

Grande do Norte assinada pelos músicos da banda com data de 09 de fevereiro de 2012, ou 

seja, um dia antes da assinatura do memorando solicitando a sua contratação. 

124/202

Recursos/Contrato.Phaphiro.T&M.09.12.11.pdf
Recursos/Dec.Edvanio.11.04.12.pdf


Ao  final  na  análise  dos  contratos,  chega-se  à  conclusão  de  que 

somente  em  relação  a  cinco  das  vinte  atrações  contratadas,  a  contratação  por 

inexigibilidade  de  licitação  ocorreu  diretamente  com  a  atração  ou  com  o  empresário 

exclusivo: 

CONTRATAÇÃO DIRETA

Atração Forma de 
contratação

Data Evento Valor Contrato firmado com

Banda 
Bakulejo 

Direta-inexigibilidade 18.02.12
19.02.12

Carnaval
/2012

R$ 32.000,00
R$ 40.000,00

K N Medeiros ME
- Karume Nascimento de 
Medeiros 

Banda Inala Direta-inexigibilidade 20.02.12 Carnaval
/2012

R$ 78.000,00 Cristiano Clayton Souza 
Lima

Capile e 
Banda 

Direta-inexigibilidade 16.02.12 Carnaval
/2012

R$ 30.000,00 Lenilson Costa Macedo 

Banda The 
frois 

Direta-inexigibilidade 21.02.12 Carnaval
/2012

R$  30.000,00 Cristiano Anderson Frois

Banda Forro 
de Luxo

Direta-inexigibilidade 20.02.12 Carnaval
/2012

R$ 42.000,00 Adonis Araújo de Assis-ME
- Adonis Araújo de Assis

Entretanto, mesmo nestes casos, a contratação por inexigibilidade de 

licitação foi  ilegal.  Com efeito,  o  exame da documentação jungida aos autos revela que 

nenhum procedimento de inexigibilidade atendeu às formalidades necessárias constantes 

do art. 26, Lei nº 8.666/93, in verbis:

“Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e 
seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 
necessariamente  justificadas,  e  o  retardamento  previsto  no  final  do 
parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 
(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa 
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. 
(Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)

Parágrafo único.  O processo de dispensa,  de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com 
os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a 
dispensa, quando for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens 
serão alocados.  (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)” (grifo nosso)

Em  nenhum  dos  processos  de  contratação  por  inexigibilidade,  é 

possível encontrar qualquer referência a uma minimamente razoável fundamentação para a 
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escolha das bandas, um requisito exarado não apenas do art. 26, par. ún., II, mas do próprio 

art. 25, III, que limita as contratações às bandas consagradas pela crítica especializada ou 

pela opinião pública.

Na intenção de apresentar um ar de legalidade, alguns membros da 

comissão organizadora depuseram que efetivamente ouve uma “pesquisa” ou “consulta” da 

opinião pública por meio das “redes sociais”. Afirmações essas vazias, pois não há sequer 

indícios das mesmas nos procedimentos de contratação.

Ainda sobre as contratações diretas por inexigibilidade de licitação de 

artistas, convém observar o esclarecedor comentário de Ronny Charles4 :

“Comentários.  Entendemos  que  esse  inciso  trata  da  matéria  de  forma 
inadequada ou,  ao menos,  permite  sua indevida utilização,  por  parte  de 
alguns gestores.
A indagação que precisa ser feita é: qual o sentido da norma que dispõe 
sobre essa situação de contratação direta de artistas? Quais seus limites?
A  inexigibilidade  deve  ser  concebida  através  de  um  sentido,  o  da 
inviolabilidade do procedimento de competição, sob pena de se quebrar o 
parâmetro interpretativo capaz de permitir, ao aplicador do direito, a correta 
compreensão  do  que  intentou  o  legislador.   Essa  conclusão  o  levará  a 
constatar,  diante  do  caso  concreto,  a  viabilidade  de  caracterizar,  como 
inexigível  ou  não,  situações  não  previstas  no  elenco  do  artigo  25,  que 
sabemos, não é exaustivo.
Nesta feita,  o pressuposto para que o profissional do setor artístico seja 
contratado,  através de inexigibilidade licitatória,  é a  inviolabilidade de se 
realizar uma escolha minimamente objetiva do serviço almejado, bem como 
o fato de ser um pouco provável que um artista, consagrado pela opinião 
pública, submeta-se a um certame para sua contratação. Pensando dessa 
forma, passaremos a ter uma adequada leitura deste inciso, não restando 
dúvida  de  qual  tal  inviabilidade  não  deve  ser  reflexo  da  espécie  de 
profissional envolvido (artista), mas de uma impossibilidade de que se possa 
realizar  uma  aferição  objetiva,  para  seleção  dentro  dessa  espécie  de 
contratação, dada a subjetividade  natural ao gosto pelas artes. Some-se a 
isso  a  necessidade  de  consagração  pela  crítica  especializada  ou  pela 
opinião  pública,  e,  então,  poderemos  ter  uma  ideia  correta  aceca  da 
aplicação dessa hipótese de contratação direta.
O que não se pode é admitir que sejam feitas contratações de artista 
sem consagração relevante, sob o falso pálio de permissão dada pelo 
inciso III, do caput, artigo 25, pelo simples fato de serem profissionais 
do setor artístico. Com base nesse raciocínio equivocado, favorecido 
pela  omissão  de  alguns  órgãos  de  controle,  são  diariamente 
contratados artistas e bandas musicais de todos os tipos e gostos, por 
valores  que  variam  de  acordo  com  o  interesse  do  gertor  ou  de 
espúrios  “acordos  empresariais”.  São  comuns  as  denúncias  de 
contratações  de  um  mesmo  grupo  musical  com  valores  totalmente 
destoantes,  fato  aberrante  sobre  o  qual  se  omitem  algumas 
autoridades.
Sobre  a  questão  do  valor  da  contratação,  basta  lembrar  que,  mesmo 
quando  inexigível  a  contratação,  é  necessária  a  apresentação  de 

4 CHARLES, Ronny. Leis de Licitações Públicas Comentadas. 4ª Edição. Salvador: Juspodivm. 
2011. p. 185/186.
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justificativa de preço, conforme o inciso III do artigo 26 deste estatuto.
Doutrina. Com muita razão, o especialista Jorge Ulysses Jacoby Fernandes 
assevera ser mais adequado, para incentivar o desenvolvimento artístico, 
promover  concurso,  premiando  os  melhores  concorrentes,  em  vez  de 
utilizar-se   da  contratação  direta,  muitas  vezes  usada  pra  fraudes 
contratuais e contáveis.
'A  lei  refere-se  à  contratação  do  profissional  artista,  excluindo  da 
possibilidade  da  contratação  direta  os  artistas  amadores;  só  os 
profissionais,  definidos  pelos  parâmetros  existentes  em  cada  atividade, 
podem ser  contratados  com fulcro  nesse  dispositivo.  (…)  O  profissional 
artista,  deve estar inscrito na Delegacia Regional  do Trabalho,  o mesmo 
ocorrendo com os agenciadores dessa mão de obra, constituindo-se esse 
registro  elemento  indispensável  à  regularidade  da  contratação.' 
(FERNANDES: 2004. p. 615)” (Grifo nosso)  

As irregularidades nos procedimentos de contratação da Prefeitura de 

Guamaré  não  ficam  restritas  aos  aspectos  formais.  Dando  continuidade  à  colheita  de 

elementos informativos  a  fim de formar  opinio delicit,  ficou flagrante que a  ausência  da 

justificativa  de  preço  decorre  do  evidente  superfaturamento  ocorrido  nas  contratações, 

consoante se demonstrará a seguir:

3.2.SUPERFATURAMENTO E DESVIO DE RECURSOS

Dando  continuidade  à  colheita  de  provas  relacionadas  ao  evento, 

constata-se que, além da realização de contratações em desacordo com a Lei de Licitações, 

houve superfaturamento dos valores pagos às bandas.

Merece destaque os contratos realizados com as seguintes atrações: 

a) Ricardo Chaves; b) Banda Inala; c) Saia Rodada; d) Bakulejo; e) The Frois; f) Grafith ; g) 

Chicabana; h) Fantasmão; i) Aviões do Forro; j) Forró Pegado; k) Banda Phapiro; l) Tatau e 

Banda: 

a) Ricardo Chaves

Valor  pago  pela  Prefeitura 
de  Guamaré  à  empresa 
intermediária  Marcelo 
Eduardo  Lemos  Pereira  - 
ME  (Toca  do  Fender 
Produções)  para  show 
durante o carnaval de 2012 
no dia 17/02/2012

Valor pago pela Prefeitura de 
Apodi à  empresa 
intermediária  (Girliane  Vieira 
de Arruma -  ME) para show 
durante o carnaval de 2012. 

Valor pago pela Prefeitura de 
Assu à  empresa 
intermediária  (Edvânio  de 
Oliveira  Dantas)  para  show 
durante  o  carnaval  de  2012 
no dia 17/02/2012.

R$ 270.000,00 R$ 83.000,00 R$ 90.000,00
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O artista Ricardo Chaves foi contratado por R$ 270.000,00 (duzentos 

e setenta mil reais) para realizar uma apresentação no Carnaval de Guamaré-RN, sendo a 

contratação  formalizada  através  do  Termo  de  Inexigibilidade  de  Licitação  n.°  047/2012. 

Contudo, o mesmo artista foi contratado para realizar uma apresentação no Município de 

Apodi por R$ 83.000.00 (oitenta e três mil reais) e no Município de Assu por R$ 90.000,00 

(noventa mil reais), ambas no carnaval do mesmo ano. 

A proximidade dos valores pagos pelos Município de Assu e Apodi 

levam a crer  que esse seja o valor  médio de mercado,  não havendo qualquer situação 

especial  que  justifique  a  elevação  dos  valores  em aproximadamente  225%,  ainda  mais 

considerando a proximidade entre  os Municípios  de Assu e Guamaré,  distantes apenas 

111Km e sendo o show realizado no mesmo dia.

Registre-se,  ainda,  a título de esclarecimento,  que o Município de 

Guamaré contratou, para o Carnaval 2011, o artista Ricardo Chaves, atavés da empresa 

intermediária  Hytalo V F Amorim – ME pelo valor de R$ 187.500,00, enquanto o Município 

de Macau pagou ao mesmo artista para o Carnaval 2013 (dois anos depois) o valor de R$ 

130.000,00 em contrato intermediado pela empresa F.A.F Machado – ME.

b) Banda Inala

Valor  pago  pela  Prefeitura 
de  Guamaré  à  Cristiano 
Clayton  Souza  Lima  para 
show durante o carnaval de 
2012 no dia 20/02/2012

Valor pago pela Prefeitura de 
Apodi à  empresa 
intermediária  (Girliane  Vieira 
de Arruma -  ME) para show 
durante o carnaval de 2012. 

Valor pago pela Prefeitura de 
Cajazeiras à  empresa 
intermediária  (Francinery  da 
Silva  Campos  -  ME)  para 
show durante  o  carnaval  de 
2012 no dia 19/02/2012.

R$ 78.000,00 R$ 35.000,00 R$ 22.000,00

A banda Inala foi  contratada por R$ 78.000,00 (setenta e oito mil 

reais)  pelo  Município  de  Guamaré  (Termo de  Inexigibilidade  de  Licitação  n.º  048/2012) 

enquanto no Município de Apodi a mesma banda foi contratada por R$ 35.000,00 (trinta e 

cinco mil  reais)  e no Município de Cajazeiras na Paraíba por R$ 22.000,00.  A diferença 

chega ao aumento de aproximadamente 255% dos valores pagos.

O  interessante  é  que,  no  Município  de  Guamaré,  o  contrato  foi 

celebrado diretamente com a atração, mas custou mais caro aos cofres públicos do que os 
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contratos celebrados pelos Município de Apodi e Cajazeiras com empresas intermediárias. 

c) Saia Rodada

Valor  pago  pela  Prefeitura 
de  Guamaré  à  empresa 
Saia  Rodada  Produções 
Artísticas LTDA para show 
durante o carnaval de 2012 
no dia 21/02/2012

Valor pago pela Prefeitura de 
Areia  Branca à  empresa 
Saia  Rodada  Produções 
Artísticas  LTDA  para  show 
durante  o  carnaval  de  2012 
no dia 21/02/2012.

Valor pago pela Prefeitura de 
Assu à  empresa 
intermediária (SW Produções 
e  Eventos)  para  show 
durante  o  carnaval  de  2012 
no dia 21/02/2012.

R$ 144.000,00 R$ 79.300,00 R$ 84.000,00

No caso da banda Saia Rodada, o superfaturamento é mais do que 

evidente e certamente está relacionado ao fato de o contrato, como demonstrado, ter sido 

objeto de intermediação oculta.

O  curioso  é  que  no  Município  de  Assu  o  contrato  também  foi 

celebrado  por  empresa  intermediária,  mas  custou  bem  menos  do  que  o  contrato 

intermediado  pelo  empresário  oculto  ROGÉRIO  MEDEIROS  CABRAL JÚNIOR”  com  o 

Município de Guamaré.

d) Banda Bakulejo

Valor pago pela Prefeitura de 
Guamaré  à  empresa  KN  de 
Medeiros  ME  para  show 
durante  o  carnaval  de  2012 
no dia 18/02/2012

Valor pago pela Prefeitura de 
Guamaré  à  empresa  KN  de 
Medeiros  ME  para  show 
durante  o  carnaval  de  2012 
no dia 19/02/2012

Valor  pago  pela 
Prefeitura  de  Apodi  à 
empresa  intermediária 
(Girliane  Vieira  de 
Arruma - ME) para show 
durante  o  carnaval  de 
2012.

R$ 32.000,00 R$ 40.000,00 R$ 22.500,00

Compulsando os autos, observa-se que a empresa KN de Medeiros-

ME é responsável pelo registro da marca no INPI, podendo-se concluir, a priori, que neste 

caso  a  contratação  foi  realizada  diretamente  com o  representante  exclusivo  da  Banda, 

porém, ainda assim, a contratação com o Município de Guamaré foi mais cara do que a 

contratação com o Município de Apodi, intermediada pela empresa Girliane Vieira de Arruma 

–  ME,  para  o  Carnaval  do  mesmo  ano.  Trata-se  de  uma  prova  contudente  de 
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superfaturamento, já que a empresa intermediária do contrato com o Município de Apodi foi, 

obviamente, remunerada pela intermediação. 

e) Banda The Frois

Valor  pago  pela  prefeitura 
de  Guamaré  à  empresa 
Banda The Frois LTDA para 
show durante o carnaval de 
2012 no dia 21/02/2012

Valor pago pela prefeitura de 
Lajes à empresa Banda The 
Frois LTDA para dois shows 
durante  o  carnaval  de  2012 
nos dias 19 e 20/02/2012

Valor pago pela prefeitura de 
São  Paulo  do  Potengi  à 
empresa  intermediária  (RM 
Quirino  ME)  para  show 
durante  o  carnaval  de  2012 
no dia 18/02/2012.

R$ 30.000,00 R$ 17.280,00 R$ 11.500,0,0

A banda The Frois, por seu turno, foi contratada para se apresentar 

no carnaval em Guamaré, em um único dia, por R$ 30.000,00 (Termo de Inexigibilidade de 

Licitação n.º 028/12) enquanto no Município de Lajes a mesma banda foi contratada por R$ 

8.640,005 (oito mil seiscentos e quarenta reais) e no Município de São Paulo do Potengi por 

R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). A diferença chega a aproximadamente 248%. 

Assim como aconteceu em relação à Banda Inala, observa-se que o 

contrato  celebrado  diretamente  com  a  atração  pelo  Município  de  Guamaré  custou, 

injustificadamente. mais caro aos cofres públicos do que o contrato celebrado pelo Município 

de São Paulo do Potengi com uma empresa intermediária. 

f) Banda Grafith

Valor  pago  pela 
prefeitura  de 
Guamaré à empresa 
intermediária 
Edivânio de Oliveira 
Dantas  ME  para 
show  durante  o 
carnaval de 2012 no 
dia 18/02/2012

Valor  pago  pela 
prefeitura  de 
Goianinha à 
empresa 
intermediária 
Edivânio  de  Oliveira 
Dantas  ME  para 
show  durante  o 
carnaval  de 2012  no 
dia 17/02/2012

Valor  pago  pela 
prefeitura  de  Touros 
à  empresa 
intermediária  (Sérgio 
Wanderley Martins de 
Castro  ME)  para 
show  durante  o 
carnaval  de 2012  no 
dia 20/02/2012

Valor  pago  pela 
Prefeitura de  Assu à 
empresa 
intermediária 
Edivânio  de  Oliveira 
Dantas  para  show 
durante  o  São  João 
de  2012  no  dia 
22/06/2012

R$ 110.000,00 R$ 85.000,00 R$ 75.000,00 R$ 40.000,00

5  A Banda The Frois foi contratada no Município de Lajes para duas apresentações ao valor global  
de R$ 17.280,00 (dezessete mil, duzentos e oitenta reais). Estabeleceu-se o valor unitário de cada 
show dividindo o valor global da contratação pelo número de shows.
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Como  se  observa,  houve  uma  variação  vultuosa  entre  os  valores  das 

contratações realizadas nos Municípios de Guamaré, Goianinha e Touros para o Carnaval 

de 2012.

Nos Municípios de Goianinha e Guamaré os contratos foram celebrados 

através da mesma empresa intermediária, mas houve injustificadamente uma variação de 

R$ 25.000,00. Esta variação pode estar ligada ao fato de, no Município de Guamaré-RN, a 

contratação (Termo de Inexigibilidade de Licitação n.º 036/12)  ter sido intermediada por dois 

empresários  intermediários  distintos  (o  intermediário  visível  e  o  intermediário  oculto), 

conforme  demonstrado  em  tópico  anterior,  numa  clara  demonstração  de  que  a 

intermediação é um instrumento para lesar os cofres públicos, possibilitando o desvio de 

dinheiro.   

Alguns meses depois, a mesma atração foi contratada pelo Município de 

Assu para a Festa de São João por praticamente 1/3 do valor  supostamente pago pelo 

Município de Guamaré para o Carnaval/2012.

g) Chicabana

Valor pago pela Prefeitura de Guamaré a 
empresa ALB Produções e Eventos para 
show  no  carnaval  de  2012  no  dia 
18/02/2012

Valor pago pela Prefeitura de Tiangua-CE a 
empresa  intermediária  (Antônio  Batista 
Marques  EPP)  para  show  no  carnaval  de 
2012 no dia 17/02/2012

R$ 262.000,00 R$ 170.000,00

Neste caso (Termo de Inexigibilidade de Licitação n.º 044/12), tem-se 

mais um exemplo claro de superfaturamento, dada a variação exorbitante entre os valores 

das  contratações  realizadas  nos  Municípios  de  Guamaré  e  Tianguá-CE para  o  mesmo 

evento e ambas através de empresários intermediários.

Registre-se, ainda, que  o Município de Macau realizou contrato com 

a referida atração no mês de setembro de 2011 através da empresa intermediária  M&A 

Produções Artísticas Ltda pelo valor de R$ 55.000,00.

Como  justificar  tamanha  variação  de  preço  em  apenas  05(cinco) 

meses?
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h) Banda Fantasmão

Valor  pago  pela  Prefeitura 
de  Guamaré  a  empresa 
Janaína  Ramos Cunha ME 
para  show  no carnaval  de 
2012 no dia 19/02/2012

Valor pago pela Prefeitura de 
Macau  a  empresa 
intermediária  (Sérgio 
Wanderley  Martins  Castro  – 
ME)  para  show no  carnaval 
de 2012.

Valor pago pela Prefeitura de 
Pendências  a  empresa 
intermediária (SW Produções 
e Eventos – ME) para show 
no carnaval  de 2012  no  dia 
20/02/2012

R$ 129.000,00 R$ 128.000,00 R$ 121.500,00

 Durante as investigações,  veio à  tona uma reportagem realizada 

pelo  jornal  Tribuna  do  Norte  indicando,  em  relação  à  Banda  Fantasmão  um 

superfaturamento de 416%. O contrato da referida atração para realização de um único 

show no carnaval  de 2012 de Guamaré foi  celebrado através da empresa intermediária 

JANAINA RAMOS CUNHA ME e custou aos cofres públicos a quantia de R$ 129.000,00 

(Termo de Inexigibilidade de Licitação n.º 043/12).

Pois  bem, em contato com o empresário da banda Fantasmão,  o 

jornal Tribuna do Norte obteve proposta de show no valor de R$ 25.000,00. Para maiores 

esclarecimentos, observe-se o seguinte trecho da reportagem:

“Banda cobra cachê 416% mais caro para prefeituras

Com base  na  relação  de  shows  e  valores,  liberada  pela  Promotoria  de 
Justiça da Comarca de Macau, a TRIBUNA DO NORTE entrou em contato 
com  a  banda  baiana  'Fantasmão',  citada  na  listagem  de  contratados. 
Inicialmente,  sem  apresentar  identificação,  a  reportagem  solicitou,  por 
telefone,  um orçamento.  A orientação  foi  para  que  os  dados  do  evento 
fossem encaminhados por e-mail para que a proposta fosse elaborada. Em 
menos de 30 minutos, a resposta chegou: o cachê da banca seria de R$ 25 
mil  para  uma  show  de  120  minutos.

No carnavais Guamaré e de Macau, deste ano, essa mesma banda cobrou 
cachê de R$ 129 mil e R$ 128 mil, respectivamente. Ou seja, 416% mais 
caro. Após receber o orçamento, a reportagem da TN voltou a falar com o 
produtor da banda, que se identificou pelo primeiro nome "Carlos". Ele disse 
que o valor de R$ 25 mil era para evento programado em dezembro, em 
palco ou trio, conforme o pedido feito, e era um valor "livre de nota fiscal". 
Caso tivesse que emitir nota, o valor aumentaria em, no mínimo, 17%.

A TN pediu orçamento para show no dia 15/12. A banda baiana tem uma 
equipe de 28 pessoas.  O produtor  da banda "Fantasmão" ressaltou que 
para o período de carnaval o valor é maior porque os custos aumentam. 
Questionado  sobre  que  valor  cobraria  para  um  show  carnavalesco  ele 
revelou: R$ 60 mil, valor que ainda assim não chega a metade do que foi 
cobrado em fevereiro deste ano.

"No carnaval", disse ele, "dobra cachê dos músicos, transporte e porque às 
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vezes  tem  uma  produtora  por  trás  das  prefeituras,  o  que  encarece  a 
contratação". Ele fez questão de afirmar que "não sabia se esse era o caso 
da contratação feita em 2012 por Macau e Guamaré porque, na época, não 
estava à frente da banda". Carlos disse que comanda a banda há cinco 
meses.

Segundo  o  produtor,  quando  há  intermediários  regionais,  o  custo 
aumenta,  principalmente,  pela  comissão  da  produtora. Segundo  os 
produtores  locais  ouvidos  pela  TN e  que  ajudaram  na  composição  dos 
valores de mercado, nos municípios do RN, existem as duas práticas:  a 
contratação direta com as bandas e por meio de produtoras.” (Acesso em 
21/02/2012.  Disponível  em:  http://tribunadonorte.com.br/noticia/shows-
comprometem-ate-70-do-fpm/227543)

i) Aviões do Forró

Valor pago pela Prefeitura de Guamaré a 
empresa  Aviões  do  Forró  Gravações  e 
Edições LTDA para show no carnaval de 
2012 no dia 21/02/2012

Valor pago pela prefeitura de  Cajazeiras à 
empresa  intermediária  (Francinery  da  Silva 
Campos  –  ME)  para  show no  carnaval  de 
2012 no dia 21/02/2012

R$ 300.000,00 R$ 200.000,00

Mesmo  não  sendo  o  gênero  musical  característico  da  Festa  de 

Carnaval, o show da Banda Aviões do Forró foi o mais caro do Carnaval 2012 de Guamaré 

(Termo de Inexigibilidade de Licitação n.º 045/12). 

A  contratação  da  referida  atração,  como  demonstrado,  ocorreu 

através da intermediação oculta do empresário “Júnior” e foi visivelmente mais cara do que 

a contratação realizada com o Município de Cajazeiras através da empresa intermediária 

Francinere  da  Silva  Campos-ME,  numa  clara  demonstração  de  superfaturamento  de 

valores.

j) Forró Pegado

Valor  pago  pela  Prefeitura 
de  Guamaré  a  empresa 
Forró Pegado Promoções e 
Eventos  LTDA  para  show 
no carnaval de 2012 no dia 
20/02/2012

Valor pago pela Prefeitura de 
Touros a  empresa 
intermediária  Fox Produções 
e Eventos Silva para show no 
carnaval  de  2012  no  dia 
20/02/2012.

Valor pago pela Prefeitura de 
Assu a  empresa  Forró 
Pegado  Promoções  e 
Eventos LTDA para show no 
são  joão  de  2012  no  dia 
23/06/2012.

R$ 160.000,00 R$ 66.000,00 R$ 95.000,00
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A banda também foi contratada (Termo de Inexigibilidade de Licitação 

n.º  035/12)  pelo  Município  de  Guamaré  através  da  intermedição  oculta  do  empresário 

Rogério  Medeiros Cabral  Junior  -  “Junior”,  co-autor  do esquema de superfaturamento e 

desvio de recursos públicos.

Neste caso, o superfaturamento é evidente pois houve uma variação 

exorbitante de R$ 94.000,00 entre os valores das contratações realizadas nos Municípios de 

Guamaré e Touros para show realizado no mesmo dia!!!

Ademais,  no  Município  de  Touros,  a  contratação  também  foi 

intermediada, mas pela empresa Fox Produções e Eventos  Silva.

k) Banda Phapiro

Valor pago pela Prefeitura de 
Guamaré  a  empresa 
intermediária  Hytalo  V  F 
Amorim  –  ME  (Vinícius 
produções  artísticas)  para 
show no carnaval de 2011 no 
dia 03/05/2011

Valor  pago  pela  Prefeitura 
de  Guamaré  a  empresa 
intermediária  T  &  M 
Eventos  e  Locações  LTDA 
para  show  no  carnaval  de 
2012 no dia 18/02/2012

Valor pago pela Prefeitura de 
Macau  a  empresa  Phapiro 
Shows,  Eventos  e  Edições 
Musicais  para  show  no 
carnaval  de  2013  no  dia 
08/02/2013

R$ 150.000,00 R$ 160.000,00 R$ 120.000,00

O superfaturamento também é evidente neste caso, pois o Município 

de Guamaré para o carnaval/2012 (Termo de Inexigibilidade de Licitação n.º 034/12) pagou 

o valor de R$ 160.000,00, enquanto o Município de Macau pagou, um ano depois, para o 

carnaval/2013 a quantia de R$ 120.000,00.

l) Tatau e Banda

Valor pago pela Prefeitura de Guamaré a 
empresa  intermediária  RJ  Produções 
Viagens e Turismo LTDA - ME para show 
no carnaval de 2012 no dia 19/02/2012

Valor  pago  pela  Prefeitura  de  Guamaré  a 
empresa  intermediária  Raul  Renier  Silva 
Rodrigues -  ME para show no carnaval de 
2011 no dia 06/03/2011

R$ 265.000,00 R$ 197.000,00
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Como se observa nos dois casos – Carnaval 2011 e Carnaval 2012 

(Termo de Inexigibilidade de Licitação n.º 031/12) – as contratações foram intermediadas, 

mas em apenas um ano houve uma variação de preços no  equivalente a R$ 68.000,00.

Além das contratações diretas por  inexigibilidade de licitação sem 

observância  das  prescrições  legais  e  do  superfaturamento,  diversas  outras  ilegalidades 

foram observadas em relação Carnaval 2012. 

No caso da banda Inala, por exemplo, o contrato foi firmado com a 

banda,  sem  que  ela  estivesse  regularmente  constituída,  ou  seja,  não  era  uma  pessoa 

jurídica, mas celebrou o contrato juntando unicamente cópia da identidade e do CPF de um 

dos integrantes ou representante. A seguir, tem-se síntese de outras irregularidades:

a) vários contratos não estão assinados pelas testemunhas ou estão 

assinados por apenas uma;

b) contratos não apresentam reconhecimento de firma;

c)contratos assinados na data da apresentação;

d) vários documentos que compõem o procedimento de contratação 

estão sem data; 

A presença de tantas irregularidades envolvendo expressiva soma de 

dinheiro público está, claramente, associada à finalidade das contratações, que é permitir, 

através do superfaturamento de valores, o desvio de recursos públicos em benefício dos 

próprios agentes e de terceiros a eles associados.

Ao  analisar  a  conduta  delituosa  dos  agentes  públicos,  restou 

esclarecido,  principalmente  através  dos  diálogos  travados  entre  o  intermediário  oculto 

ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL JUNIOR - “Júnior” e a filha da então Secretrária de Turismo 

KALINY  KAREN  DA FONSECA TEIXEIRA que  muitas  atrações  já  haviam  recebido  o 

pagamento pelos shows antes mesmo da apresentação, sendo os cheques emitidos pelo 

Município para compor o processo de pagamento e entregues diretamente ao intermediário 

oculto  “Junior”,  encarregado  de  procurar  as  pessoas  responsáveis  pela  assinatura  dos 

contratos e beneficiários dos cheques para obter o endosso do título de crédito e, a partir 

daí, fazer os pagamentos ainda pendentes e a divisão dos lucros com os agentes públicos.  
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No  dia  19  de  fevereiro  de  2012  (domingo  de  carnaval),  “Júnior” 

acerta com Kaliny uma estratégia para realizar os pagamentos ainda pendentes:

SMS 
Recebida

19/02/2012 13:00:06
558499740412 x 
558488183856

Kaline quando for para o palco leve o 
cheque do Grafith vou tentar 

SMS 
Recebida

19/02/2012 13:00:09
558499740412 x 
558488183856

convencer eles a receberem o 
cheque e devolver o dinheiro q eles j

SMS 
Recebida

19/02/2012 13:00:11
558499740412 x 
558488183856

 sacar para agente ficar com esse 
dinheiro para pagar as bandas 

SMS 
Recebida

19/02/2012 13:00:14
558499740412 x 
558488183856

da Bahia q no receberam o 
adiantamento, prometi pagar em 
espécie, 

SMS 
Recebida

19/02/2012 13:00:15
558499740412 x 
558488183856

entendeu?

No dia 21 de fevereiro de 2012, em diálogo com Kelley Margareth, o 

intermediador oculto ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL JUNIOR - “Junior” informa que pagou 

R$ 17.000,00 do próprio bolso:

7031481 21/02/12 11:41:52 Kelley x Júnior da empresa Fonte Produções
MNI: (trecho incompreendido) LUCIENE, bom dia.
KELLEY: LUCIENE, eu queria falar, por favor, com JUNIOR ai da Fonttes.
MNI: Com JÚNIOR. Só um momento.
MNI falando com terceira pessoa: ÂNGELA, ÂNGELA...
MNI: Ele tá vindo, viu?
KELLEY: Tá bom.
JÚNIOR: Diga meu anjo.
KELLEY: Alô.
JÚNIOR: Oi KATIUSCIA.
KELLEY: Não, é KELLEY. Tudo bem?
JÚNIOR: Oi KELLEY. Tudo bom.
KELLEY: JÚNIOR me diga uma coisa, qual a justificativa que a gente tem pra que DUAS MEDIDAS não suba 
no trio hoje?
JÚNIOR: Como assim? Não entendi.
KELLEY: Porque era DUAS MEDIDAS hoje no trio e AVIÕES.
JÚNIOR: Hum
KELLEY: Ai mudou. Agora tão querendo colocar THE FROIS e... (JÚNIOR começa a falar e interrompe).
JÚNIOR: Deixe eu falar. DUAS MEDIDAS ia chegar aqui umas 4 horas. Ai KALINY ligou pra mim aperreada, 
com medo de atrasar de novo. E pediu pra trocar. Eu liguei pra banda e perguntei se podia trocar. A banda disse  
que podia. Foi uma sugestão de KALINY. 
KELLEY: hum
JÚNIOR: Entendeu? Porque ela ficou com medo do AVIÕES sair as duas e ficar um buraco novamente. Ela 
disse 'JÚNIOR eu prefiro que...' (KELLEY começa a falar e interrompe)
KELLEY: Mas AVIÕES quando contratou num sabia que era as quatro? 
JÚNIOR: Como é?
KELLEY: AVIÕES quando contratou.... (JÚNIOR começa a falar e interrompe).
JÚNIOR: Sabia, sabia.
KELLEY: Sabia que era as quatro.
JÚNIOR: Sabia e sabia também que foi acertado que só eram duas horas, de quatro as seis, porque eles tinham  
um show a 400km daqui. Só começou as duas por uma opção de KALINY que preferia, uma opção do prefeito,  
num foi nem de KALINY. 
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KELLEY: Hum
JÚNIOR: O prefeito que conversou comigo. Preferia sair mais cedo e fazer o percusso completo do que só fazer  
uma parte do percusso por causa do horário.
KELLEY: Porque olhe, desde que começou o carnaval.
JÚNIOR: An?
KELLEY: Que esses atrasos. Nam, tô dizendo assim, que desde que começou esse carnaval que é atraso de 
banda. Que só que nunca aconteceu, sabe? Acontecia assim, meia hora, 40 minutos, que dá. Mas ontem aquela  
VOA DOIS, pelo amor de deus. 
JÚNIOR: É.
KELLEY: E eu fico na pressão violenta na minha cabeça. Do povo... dizendo que é que num pagou... é... é...  
vaiando, sabe? E eu num gosto de trabalhar assim. E fica mudando, fazendo as coisas sem comunicar a gente 
aqui.
JÚNIOR: Ô dona KELLEY, me perdoe, agora assim, essa opção do AVIÕES,  foi uma opção do prefeito. Então  
assim, infelizmente, eu num podia fazer nada. Foi ele que preferiu naquele dia que a senhora, que eu até pedi pra  
trocar por ontem, pra ser mais (trecho incompreendido). Ai a senhora disse 'KALINY, converse com o prefeito, 
eu não vou me responsabilizar, converse com o prefeito'. Então a gente foi lá, sentou na mesma hora na sala da  
sua casa ai...
KELLEY: Foi, eu sei.
JÚNIOR: O prefeito disso 'eu prefiro que comece mais cedo do que evitar'. 
KELLEY: AVIÕES vai tocar aonde?
JÚNIOR: Em Cajazeiras. 400Km daqui.
KELLEY: Hum. Sei, porque todo contrato (JÚNIOR começa a falar e interrompe).
JÚNIOR: No dia quando foi fechado. Espere ai.
KELLEY: hum
JÚNIOR: No dia que foi fechado aqui, eu tenho essas conversas salvas no meu celular.
KELLEY: Hum
JÚNIOR: KALINY, a situação do AVIÕES é essa. Eles não querem fazer dois shows numa noite. Estão fazendo 
pra lhe atender. Agora as condições são essas, a banda só pode fazer duas horas de show. Tem que tocar de três  
as cinco. KALINY 'tá ok'. 
KELLEY: hum
JÚNIOR: Então assim, até ontem ela tinha consciência que a banda só fazia duas horas de show. Que tocava de 
três as cinco, pra poder cumprir (trecho incompreendido), que ela já tinha outro show primeiro que Guamaré.
KELLEY: Certo.
JÚNIOR: Ela veio aqui, conversou com CLÁUDIO MELO, empresário da banda. CLÁUDIO MELO estendeu, 
pra  fazer  o  percusso  todo.  Então  assim,  ela  conseguiu  administrar,  aumentar  o  horário  amanhã  quê  o 
compromisso era duas horas de show, de três as cinco. Desde o primeiro dia isso tá salvo no meu celular, essas  
conversas.
KELLEY: Que na verdade é três horas e meia, né? Indo e voltando, dá três horas e meia né?
JÚNIOR: Exatamente.
KELLEY: Hum
JÚNIOR: Então assim, no contrato só tem duas horas. Eu tenho essas conversas, essas condições salvas no meu 
celular. Negociei com KALINY e tudo. Ela veio aqui ontem conversou com CLÁUDIO. CLÁUDIO disse 'não 
tem problema, agora preciso começar mais cedo, porque tenho outro show a 400km'. 
KELLEY: hum
JÚNIOR:  Ai foi quando ela conversou com o prefeito. Ai o prefeito 'então começe mais cedo'.
KELLEY: hum
JÚNIOR: Então desde o primeiro dia são consciente das condições do AVIÕES poder fazer essa data.
KELLEY: Eu vou deixar esse telefone com você, viu?
JÚNIOR: hum
KELLEY: Porque assim, essas coisas. Houve muito atraso de banda. Assim, né? Num sei se tem a ver, quem  
tava assim responsável, quem não tava. Muito atraso. A banda pegando caminho errado.
(os interlocutores falam ao mesmo tempo)
JÚNIOR: Dona KELLEY, a única banda minha, eu trouxe nove bandas aqui.
KELLEY: Porque todos os contratos tem rezando que é de quatro horas da tarde e assim, a gente teve todo 
cuidado de não tá contratando banda que toca em outro lugar, com exceção desse AVIÕES que eu sabia que ela 
ia tocar noutro lugar, né? Mas assim, pra num ter esses atrasos, pra num (trecho incompreendido). Até por causa  
dessa recomendação mesmo aqui, que a gente tá com problema com o Ministério Público.
JÚNIOR: Lógico, mas deixe só eu dizer uma coisa a senhora.
KELLEY: A gente programa, joga na programação uma coisa ai todo dia a gente fica mudando. Todo dia a gente  
se atrasa. Todo dia...
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JÚNIOR: Mas...
KELLEY: Ai isso fica chato
JÚNIOR: Deixe eu dizer uma coisa a senhora. Eu vendi nove bandas pra prefeitura. A única que chegou atrasada  
minha aqui foi a de ontem. Que chegou uma parte. E assim, pra você ter uma ideia, eu, EU PAGUEI, num foi a  
prefeitura não. KALINY também presenciou isso. Eu paguei R$ 17.000,00 porque eles disseram que pra chegar 
a tempo tinha que vim de aérea. Eu tirei, eu nem tava ganhando esse dinheiro numa banda dessa, eu num ganho  
esse dinheiro todo numa banda só.
KELLEY: hum
JÚNIOR:  Eu tirei  R$ 17.000,00,  paguei  as  passagens  aérea  pra  eles  vim,  mas infelizmente  eles  chegaram 
atrasado. Mas de nove minha, só uma chegou atrasado. Se chegou outra ai num era minha não. Só teve a  
minha... E a de hoje num chegou atrasada não. 
KELLEY: É.
JÚNIOR: Ela chegava no compromisso. Como antecipou AVIÕES. KALINY pediu pra trocar. Então assim, a de  
hoje estava programada pra sair quatro horas da tarde. (trecho incompreendido) as duas. KALINY achou melhor 
não colocar uma de duas e outra de quatro. Como THE FROIS tava aqui, ela optou em botar o THE FROIS 
colado com AVIÕES de duas horas. Então a de hoje tá tudo dentro do protocolo.
KELLEY: hum
JÚNIOR: A única das minhas nove que chegou atrasado foi  a  de ontem. A única.  O resto tá  tudo (trecho 
incompreendido). O AVIÕES tá aqui desde sete hroas da manhã (KELLEY começa a falar e interrompe)
KELLEY: Ei, e esse (trecho incompreendido) entraram pra Galinhos por que?
JÚNIOR: An?
KELLEY: Por que entraram pra Galinhos?
JÚNIOR: Errou pelo GPS. O menino errou pelo GPS. Ele era pra ter chegado um pouquinho mais cedo, ai errou 
o GPS.
KELLEY: Eu sei.
JÚNIOR: Eu tô dizendo a justificativa que ele me deu. Não sei se é verdade ou se é mentira, foi a justificativa 
que ele me deu. Que errou o caminho, entrou pra Galinhos, quando chegou lá, voltou.
KELLEY: Até porque Galinhos... O percusso de Galinho é tão pouco. Assim, a pessoa já assim. Chegou lá, num 
é Guamaré, todo mundo informa, tinha voltado imediatamente.
JÚNIOR: Eu só tô dizendo a senhora o que me passaram. Pra você ter uma ideia eu paguei, essa banda nem era  
pra ter vindo de ônibus, eu paguei R$ 17.000,00 pra ela vir de avião. Pra evitar o problema.
KELLEY: Ai você há de me entender. 
JÚNIOR: Concordo com a senhora. 
KELLEY: Boto na rede de televisão. É... AVIÕES DO FORRÓ mais DUAS MEDIDAS. Ai vai AVIÕES DO 
FORRÓ e THE FROIS. 
JÚNIOR: Concordo com a senhora.
KELLEY: Ai pelo amor de deus, sabe?
JÚNIOR: Eu concordo com a senhora. Mas deixe eu dizer uma coisa, a de ontem chegou um pouco atrasada,  
tudo bem, a responsabilidade é nossa. A de hoje não é minha, foi uma opção de vocês. 
KELLEY: Não, eu só queria assim, sabe, que se houver a próxima comigo, que tivesse esse cuidado, sabe  
JÚNIOR. 
JÚNIOR: Lógico.
KELLEY: Porque eu num gosto desses negócios, eu gosto das minhas coisas. É AVIÕES é AVIÕES, é THE 
FROIS é THE FROIS. Eu gosto, até porque eu não estou lidando assim, eu estou lidando com toda uma equipe 
que num tem nada a ver comigo e eu tenho um trabalho que eu tô tendo. E fora isso, o público, que perde a... O  
Carnaval de Guamaré tá aumentando cada dia, cada ano a mais. E com esse tipo de coisa que acontece quem 
perde a credibilidade somos nós. Né?
JÚNIOR: Eu concordo.
KELLEY: Num concorda?
JÚNIOR: Eu quero que a senhora entenda que das minhas nove, a única que chegou atrasada foi ontem, o resto  
tá tudo dentro (KELLEY começa a falar e interrompe)
KELLEY: Agora sempre, eu só queria deixar assim, sempre Guamaré tá... Guamaré tá sempre pagando preço 
por causa de outra cidade que a pessoa vai tocar. Toda vida tá acontecendo isso aqui. Toda vida.
JÚNIOR: É, mas deixe eu explicar.  Concordo. Agora tem uma coisa assim. Tem uma coisa que há de convir, 
quem me acompanhou, eu na realidade, desde de o início eu disse 'KALINY eu só queria vender minhas bandas  
de forró, o resto eu num faço questão nem de me meter'.
KELLEY: Não, eu acredito.
JÚNIOR:  Então  assim,  o  problema  é  que  demora  demais  na  grade.  Ela  viu  também.  Guamaré  quando  se 
posicionou, Macau tava com a grade fechada, Pendências tava com a grade fechada. 
KELLEY: É mais a gente teve também aqui muitos problemas com o Ministério Público. 
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JÚNIOR: Então assim. Eu sei disso.
KELLEY: Documentação.
JÚNIOR: Eu sei. Eu só tô entendendo,eu só tô querendo explicar a senhora o aperreio que foi de KALINY. Até 
tirando a responsabilidade de cima dela.  Porque como demorou demais ficou sem opção de atração.  Então 
assim, ficou naquela assim, ou faz isso e num tem atração ou só tem banda pequena ou se sujeita a isso. Porque  
uma coisa é a gente se programar quatro, cinco meses antes. Chegar pra banda e botar uma cláusula no contrato, 
(trecho incompreendido) exclusiva, não aceito que show em outra cidade. Mas isso (trecho incompreendido)...  
nós já pegamos a sobra dos outros, entendeu?
KELLEY: Eu sei.
JÚNIOR: Então essa foi nossa dificuldade, o bom é que no próximo ano, com quatro, cinco meses antes faça  
como todo mundo fez. Contrate primeiro (trecho incompreendido).
KELLEY: Agora eu só vou assim, eu só vou lhe dizer uma coisa, eu não me responsabilizo por esse horário de 
duas horas da tarde não. 
JÚNIOR: Mas...
KELLEY: Quando eu disse que não me responsabilizava e o prefeito se responsabilizava  é porque de duas da  
tarde...
JÚNIOR: não tem ninguém
KELLEY: Na rua não tem ninguém. 
JÚNIOR: Mas eu lutei com isso. Eu lutei.
KELLEY: Não tem ninguém.
JÚNIOR: Eu fui 100% contra. Eu disse a KALINY 'KALINY...
KELLEY: E num dá três horas e meia de percusso não. Se andar mais ligeiro um pouquinho dá duas horas, duas 
e pouco.
JÚNIOR: Mas o que foi que eu disse a KALINY.
KELLEY: Dá tempo ele ir e vim sem problema nenhum. Muito embora ele chegue, encoste aqui e pare e a outra  
passe aqui pro centro e continue. Você tá entendendo?
JÚNIOR: Mas era o que eu queria fazer. Então assim, eu desde o início eu deixei claro 'gente de duas horas...'
KELLEY: Eu acho que é melhor assim, sabe JÚNIOR? Do que a gente...
JÚNIOR: Sair sem ninguém. 
KELLEY: Mais uma vez pagar um mico no meio da rua e fora isso a falta de compromisso com o povo também,  
né?
JÚNIOR: Eu fui 100% contra esse horário.
KELLEY: Porque tem muito (trecho incompreendido) aqui da redondeza nesse horário.
JÚNIOR: Eu fui 100% contra esse horário. Eu disse 'o povo não chega'. O povo não chega não é por nada, é  
porque foi acostumado assim, a sair de quatro, cinco. Se tivesse desde o primeiro dia acostumado a sair de duas.
KELLEY: De quatro. E se as bandas tiver de quatro JÚNIOR, num tem problema nenhum. Você veja que as 
bandas estão saindo de seis, seis e meia, quase sete da noite, e o povo tá esperando.
JÚNIOR: Exatamente.
KELLEY: Né.
JÚNIOR: Eu também fui contra. Desde o início eu digo 'gente de duas horas da tarde num tem gente não'
KELLEY: Agora você me garante que DUAS MEDIDAS vai estar aqui de quatro horas em cima do trio?
JÚNIOR: Não, agora num dá mais não. 
KELLEY: Como?
JÚNIOR: Agora DUAS MEDIDAS num tá aqui de quatro horas não, que a banda parou.
KELLEY: Eles tavam aonde?
JÚNIOR: Eles estavam no caminho. Vinham pra cá direto, sem almoçar sem nada. Quando pediu pra reverter eu 
liguei pra eles e disse '(trecho incompreendido) pode vir mais devagar, não se acabe na estrada que mudaram seu  
horário pra meio dia'.  Ele disse 'JÚNIOR, eu posso parar pra almoçar?'. Eu digo 'pode parar pra almoçar'. Então 
assim...
KELLEY: Que hora é essa?
JÚNIOR: Meio dia.
KELLEY: Meio dia. Veja ai o que você pode fazer pra gente organizar isso direitinho pelo menos hoje.
JÚNIOR: Tá bom. 
KELLEY: Tá.
JÚNIOR: Eu só quero que a senhora entenda que as atitudes que foram tomadas eu também não fui a favor 
desse horário hoje, mas...  
KELLEY: Eu sei que o culpado num foi você não. Por isso que eu disse 'olhe eu não me responsabilizo por isso'. 
JÚNIOR: Nem eu, eu também assim, desde o início deixei bem claro... 
KELLEY: JÚNIOR: 
KELLEY: Você ouviu o que eu disse, eu sai e nem ouvi o resto da conversa.
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JÚNIOR: É.
KELLEY: Mas assim, veja o que você pode fazer por mim...
JÚNIOR: Tá bom.
KELLEY: Com relação a isso ai.
JÚNIOR: Tá joia.
KELLEY: Certo? Porque a gente. Ai eu prometo a você que o trio anda mais um pouquinho aviões faz as duas  
horas, vai embora e a gente segura aqui com DUAS MEDIDAS. Tá certo?
JÚNIOR: Tá bom. Vou ver aqui se consigo localizar eles agora. 
KELLEY: Veja ai.
JÚNIOR: Tá bom.
KELLEY: Viu? Tá certo?
JÚNIOR: Tá bom. Tá joia.
KELLEY: Tá.

Nos  dias  21  e  22  de  fevereiro  de  2012  (terça  e  quarta-feira  de 

carnaval),  Júnior  e  Kaliny  falam  sobre  os  pagamentos,  mencionando  claramente  a 

necessidade de viagem a Salvador para endossar outros cheques:

SMS 
Recebida

21/02/2012 18:21:08
558499740412 x 
558488183856

Kaline v se geusa senta comigo no 
hotel para agente resolver preci

SMS 
Recebida

21/02/2012 18:21:12
558499740412 x 
558488183856

so ganhar tempo e ir a Salvador 
tentar endossar esses cheques

SMS 
Originada

21/02/2012 18:21:34
558488183856 x 
558499740412

Que? Entendi nao! Ligo mais tarde!

SMS 
Recebida

21/02/2012 18:21:54
558499740412 x 
558488183856

(tipo: entrega)No consigo pegarCom 
ela os cheques q faltam para 
endossar

SMS 
Recebida

22/02/2012 10:11:09
558499740412 x 
558488183856

Kaline veja de Igor Pode me atender 
preciso. Ir para Natal

SMS 
Originada

22/02/2012 10:11:51
558488183856 x 
558499740412 Ele ta la em casa! Pode ir la...

SMS 
Recebida

22/02/2012 10:12:56
558499740412 x 
558488183856

(tipo: entrega)Mais queria combinar 
com ele para no chegar l sem 
combinar

SMS 
Recebida

22/02/2012 10:20:02
558499740412 x 
558488183856

Qual o tel. Pessoal dele?

SMS 
Originada

22/02/2012 10:25:01
558488183856 x 
558499740412

99748524

SMS 
Originada

22/02/2012 10:25:21
558488183856 x 
558499740412

Aquele Oi meu eu deixei com ele 
tambem

SMS 
Originada

22/02/2012 10:26:17
558488183856 x 
558499740412

Ele ficou ai so para conversar com vc

SMS 
Recebida

22/02/2012 11:21:40
558499740412 x 
558488183856

Kaline sexta arranjei um dinheiro alto 
emprestado para pagar as ban

SMS 
Recebida

22/02/2012 11:21:49
558499740412 x 
558488183856

das da Bahia e dei meu cheque como 
garantia, preciso pagar isso hj 

SMS 
Recebida

22/02/2012 11:21:55
558499740412 x 
558488183856

ate agora s tenho o cheque do 
pegado e saia endossado e o banco 
aq

SMS 
Recebida

22/02/2012 11:21:57
558499740412 x 
558488183856

ui fecha de 12:00 eu posso depositar 
esses cheques para cobrir o me
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SMS 
Recebida

22/02/2012 11:21:59
558499740412 x 
558488183856

u cheque

SMS 
Recebida

22/02/2012 11:22:24
558499740412 x 
558488183856

No quero fazer nada sem combinar 
com vcs mais estou com medo de Ig

SMS 
Recebida

22/02/2012 11:22:28
558499740412 x 
558488183856

or no chegar aqui ate horrio bancrio

SMS 
Originada

22/02/2012 11:22:29
558488183856 x 
558499740412

Falou com Geusa?

SMS 
Originada

22/02/2012 11:22:50
558488183856 x 
558499740412

Ou Igor?

SMS 
Recebida

22/02/2012 11:24:25
558499740412 x 
558488183856

Falei ontem ela disse q hj ia ver oq 
fazia mais falta meia hora para o 
banco fechar

SMS 
Originada

22/02/2012 11:24:41
558488183856 x 
558499740412

Um minuto

SMS 
Recebida

22/02/2012 11:25:08
558499740412 x 
558488183856

Preciso depositar pelo menos o 
cheque do saia e do pegado na 
minha conta para cobrir o 
empréstimo de sexta

SMS 
Originada

22/02/2012 11:25:29
558488183856 x 
558499740412

Ok

SMS 
Originada

22/02/2012 11:26:13
558488183856 x 
558499740412

Ligue ai para aquele meu oi e fale 
com ele agora so paraavisar!

SMS 
Originada

22/02/2012 11:26:16
558488183856 x 
558499740412

Certo?

SMS 
Originada

22/02/2012 11:26:36
558488183856 x 
558499740412

88941022

SMS 
Recebida

22/02/2012 11:32:23
558499740412 x 
558488183856

Vou ligar

SMS 
Originada

22/02/2012 12:06:09
558488183856 x 
558491664094

Geusa?

SMS 
Recebida

22/02/2012 12:12:52
558499740412 x 
558488183856

Vc esta com o cheque de paphirou q 
falta o prefeito assinar

7034622 22/02/2012 12:14:55 Júnior (8499740412) x Saulo

SAULO: Alô.
JÚNIOR: Quem fala?
SAULO: É SAULO, quem é?
JÚNIOR: SAULO, é JÚNIOR, tudo bom?
SAULO: Oi JÚNIOR, tudo bem? JÚNIOR...
(os intelocutores falam ao mesmo tempo)
JÚNIOR: KALINY
SAULO: KALINY tá amamentando.
JÚNIOR: Tá.
KALINY  fala com SAULO: pergunte se tá tudo ok.
SAULO: Ela tá perguntando se tá tudo ok.
JÚNIOR: Não, a única dúvida é que ÂNGELA disse que não tá com esse cheque do Papirô. Que entregou a ela,  
pra ela mandar... (SAULO interrompe)
SAULO: Perai, perai. Eu vou dar uma ligadinha pra você, espere ai só um minuto.
JÚNIOR: Tá bom, beleza. Tranquilo. Falou.

SMS 
Originada

22/02/2012 12:15:02
558488183856 x 
558499740412

Nao, ele ja assinou desde domingo! 
Ta com Angela.

SMS 
Originada

22/02/2012 12:15:05
558488183856 x 
558499740412

Nao mande msg mais para eSse 
cel!

SMS 
Originada

22/02/2012 12:15:08
558488183856 x 
558499740412

Ok?
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SMS 
Originada

22/02/2012 12:15:11
558488183856 x 
558499740412

Ta resolvendo ai?

SMS 
Originada

22/02/2012 12:17:29
558488183856 x 
558499740412

87036229

SMS 
Recebida

22/02/2012 12:19:52
558499740412 x 
558488183856

Angela minha produtora

Pois bem, analisando alguns cheques já apresentados pelo Banco do 

Brasil referentes ao Carnaval 2012 de Guamaré, constata-se que, de fato, vários cheques 

foram endossados, inclusive os cheques que, aparentemente, não possuíam relação com o 

intermediário oculto e investigado ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL JUNIOR- “Junior”. Como 

exemplo de títulos endossados, podem ser citados os cheques nº:

1)  851226, emitido  em  benefício  de  Gilson  Luiz  dos  Santos, 

responsável pela contratação da Banda Voa Voa (intermediação qualificada – participação 

do intermediário oculto “Junior”);   

2)  859689, emitido em benefício de Cristiano Cleyton Souza Lima 

(responsável pela contratação direta da Banda Inala);

3)  859694,  emitido em benefício de Cristiano Cleyton Souza Lima 

(responsável pela contratação direta da Banda Inala);

4)  853800,  emitido em benefício da empresa LevaNoiz Produções 

Artisticas e Entretenimento Ltda (intermediação oculta - participação do intermediário oculto 

“Junior”); 

5)  853789,  emitido em benefício da empresa LevaNoiz Produções 

Artisticas e Entretenimento Ltda (intermediação oculta - participação do intermediário oculto 

“Junior”); 

6)  853867,  emitido  em  benefício  da  empresa  Marcelo  Eduardo 

Lemos Pereira-ME (intermediação simples do artista Ricardo Chaves); 

7)  851219, emitido  em  benefício  da  empresa  T  &  M  Eventos  e 

Locações Ltda (intermediação qualificada de Phapirô - participação do intermediário oculto 

“Junior”); 
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8) 851599, emitido em benefício da empresa Adonis Araújo de Assis 

– ME (responsável pela contratação direta da Banda Forro de Luxo); 

Por fim, cumpre destacar que, além dos gastos com bandas, foram 

empregados, para realização do Carnaval 2012, vultuosos recursos em outras contratações 

relacionadas ao evento, tais como:

a)  Contratação  de  pessoa  jurídica  especializada  para  realizar  os 

serviços de apoio - JMT serviços e locação de mão de obra LTDA-ME – R$ 260.040,00.

b) Contratação de pessoa jurídica especializada em organização de 

eventos (baile da melhor idade e desfile carnavalesco) – Raul Renier Silva Rodrigues – R$ 

117.000,00.

c)  Contratação  de  empresa  especializada  em  organização  de 

eventos – Sérgio Wanderley Martins Castro ME – R$ 388.900,00.

d)  Locação  de  dois  trios  elétricos  com  motorista,  iluminadores, 

operadores de som e mesários – T & M Eventos e Locações LTDA-ME – R$ 365.500,00.

e) Contratação de profissional do setor artístico, para os serviços de 

decoração carnavalesca – Clodoaldo Bahia Nogueira – R$ 453.300,00.

f)  Contatação de pessoa jurídica  especializada para  prestação de 

serviços de iluminação para eventos de rua – L. J. L. Iluminação LDA – R$ 117.108,00.

As referidas contratações totalizam o valor de R$ 1.701.848,00. Este 

valor  (R$  1.701.848,00)  somado  à  quantia  gasta  com  atrações  musicais  atinge  a 

estratosférica soma de R$ 4.473.848,00 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e três mil, 

oitocentos e quarenta e oito reais).

4.  PRINCIPAIS  IRREGULARIDADES  CONSTATADAS  NA FESTA DOS  50  ANOS  DA 

EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE GUAMARÉ

A análise  da  documentação  acostada  aos  autos  revela  um  sem 

número de irregularidades na condução dos procedimentos de inexigibilidade de licitações 

na contratação de bandas e artistas para o evento da Festa de Emancipação Política de 
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2012.  Dentre  as  irregularidades  destaca-se  a  contratação  por  meio  de  empresas 

intermediárias e sem qualquer motivação. 

4.1 INTERMEDIAÇÃO ILEGAL E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

Com escopo de fiscalizar a regularidade das contratações de atrações 

atrações musicais  para a Festa dos 50 Anos de Emancipação Política do Município  de 

Guamaré, o Ministério Público instaurou o Procedimento Investigatório Criminal nº 002/2013 

(antigo PIC nº 066/2012). A partir dos documentos apresentados pelo Município, constatou-

se que se apresentaram nas festividades as seguintes atrações:

FESTA DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE GUAMARÉ

Apresentação musical
Data do 
show Valor (R$) Empresa intermediária

Banda Forro da Pegação 03/05/12  R$ 55.000,00 
FORRO DA PEGAÇÃO EDIÇÕES 
MUSICAIS LTDA EPP

Cheiro de Amor 02/05/12  R$ 215.000,00 
CAVEL PRODUÇÕES EVENTOS 
E SERVIÇOS LTDA

Zeze de Camargo e Luciano 04/05/12  R$ 450.000,00 
ZCL COMERCIO, PROMOÇÕES 
E PRODUÇÃO LTDA

Fábio Júnior e Banda 06/05/12  R$ 290.000,00 
MC3 PROMOÇÕES E 
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

Amigos Sertanejos 02/05/12  R$ 53.000,00 
LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS 
LTDA

Garota Safada 03/05/12  R$ 157.000,00 
LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS 
LTDA

Banda Feras 06/05/12  R$ 35.000,00 ADONIS ARAÚJO DE ASSIS ME

Parangolé 02/05/12  R$ 228.000,00 F.A.F. MACHADO - ME

Jumento Desembestado 05/05/12  R$ 49.000,00 
EDVÂNIO DE OLIVEIRA DANTAS 
ME

Cavaleiros do Forró 03/05/12  R$ 90.000,00 
GRUPO MUSICAL CAVALEIROS 
DO FORRO LTDA

Reginaldo Rossi e Banda 05/02/12  R$ 60.000,00 
POWER PRODUÇÃO CULTURAL 
E ARTÍSTICA LTDA

Valber Fernandes e Banda 04/05/12  R$ 38.000,00 
VIDAMA PROMOÇÕES E 
EVENTOS LTDA ME

TOTAL R$ 1.720.000,00

Assim como ocorreu em relação ao Carnaval de 2012, os contratos 

das atrações musicais foram celebrados diretamente por inexigibilidade de licitação sem a 

observância dos requisitos impostos por lei para esta forma de contratação.
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É bem verdade,  que,  após a intensificação das investigações por 

parte  do  Ministério  Público,  o  Município  de  Guamaré  tentou,  formalmente, aumentar  a 

quantidade  de  contratações  diretas  com  as  bandas  ou  aqueles  que  seriam  “de  fato”, 

representantes  exclusivos  dos  respectivos  artistas  ou  bandas.  Contudo,  uma  análise 

meramente  perfunctória  permite  inferir,  sem sombra de dúvidas,  que,  em muitos casos, 

houve  intermediações  ocultas  para  superfaturar  os  valores  das  contratações  e  desviar 

recursos públicos. 

Como comprovação da intermediação ilegal, tem-se, por exemplo, os 

contratos celebrados com as seguintes atrações:

a) Banda Cheiro de Amor

A Oxalá Empreendimentos Artísticos LTDA, detentora dos direitos da 

Banda Cheiro de Amor, firmou contrato de cessão de direito e obrigações em 19 de abril de 

2012,  às  vésperas  da  Festa  de  Emancipação,  com  a  empresa  CAVEL PRODUÇÕES 

EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. No aludido contrato a empresa CAVEL passa a representar 

a Banda Cheiro de Amor para apresentação artística, apenas junto ao Estado do Rio Grande 

do Norte.

Esses contratos de cessões de direitos firmados às vésperas dos 

eventos  são,  apenas,  uma  tentativa  de  dar  aparência  de  legalidade  as  inexigibilidade. 

Contudo,  o  art.  25,  III,  Lei  8.666/93  não  comporta  essa  interpretação,  qual  seja, 

representante  exclusivo  numa  determinada  região,  destarte,  tal  situação,  por  si  só,  já 

demonstra flagrante ilegalidade e afronta ao dispositivo em comento.

b) Amigos Sertanejos

No contrato particular de representação firmado em 06 de dezembro 

de 2011, entre a empresa BQB PRODUÇÃO MUSICAL  LTDA – ME (nome fantasia: Amigos 

Sertanejos) e a empresa LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, que constitui esta como 

empresária  artística  da  Banda  Amigos  Sertanejos,  não  há  previsão  de  cláusula  de 

exclusividade. 

Além disso,  corroborando com a inexistência de exclusividade, tem-

se a contratação da Banda Amigos Sertanejos pelo Município de Assú para o São João de 

2012,  ou  seja,  apenas  1  mês  depois,  por  intermédio  da  Empresa  E  C  G  TINOCO 
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PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA (Diário Oficial do Município do Assú, publicado em 12 de 

Junho de 2012).

c) Garota Safada

Consta nos autos contrato particular de representação firmado em 06 

de dezembro de 2011 entre a empresa WSJ SHOWS LTDA (nome fantasia Banda Garota 

Safada)  constituindo  a  Empresa  LUAN  PROMOÇÕES  E  EVENTOS  LTDA  como  seu 

procurador e empresário artístico, mas ele também não possui cláusula de exclusividade.

Ademais,  corroborando  a  inexistência  de  exclusividade,  tem-se  a 

contratação da Banda Garota Safada pelo  Município de Tianguá-CE para o Carnaval de 

2012 por meio da empresa intermediadora Antônio Batista Marques – EPP e pelo Município 

de Assú para o São João de 2012 por meio da empresa intermediadora E C G TINOCO 

PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA (Diário Oficial do Município do Assú, publicado em 12 de 

Junho de 2012).

d) Banda Feras

No caso desta empresa,  tem-se uma  concessão de exclusividade 

formalizada por meio de mera declaração concedida pelo músicos da Banda Feras ao Sr. 

ADONIS  ARAÚJO  DE ASSIS,  prevendo  a  exclusividade  apenas  para  o  Estado  do  Rio 

Grande do Norte, que, conforme exposto acima, não é suficiente para se enquadrar nas 

hipóteses do art. 25, III, Lei 8.666/93.

e) Jumento Desembestado

Neste  caso,  para  fundamentar  a  contratação  direta  por 

inexigibilidade, o Município de Guamaré se valeu também de uma  mera declaração, sem 

data, concedida pelo músicos da Banda Jumento Desembestado à empresa EDVÂNIO DE 

OLIVEIRA DANTAS – ME,  prevendo a exclusividade apenas para o Estado do Rio Grande 

do Norte, incapaz de justificar a dispensa de licitação com base no art. 25, III, Lei 8.666/93. 

Por outro lado, a aludida empresa intermediária firmou  contrato em 

30 de março de 2012, às vésperas do evento, com Sr. PAULO MARCIO MARCIANO, no 

qual este figura como representante da banda, contudo não há qualquer documento que 

confira  poderes  a  PAULO  MARCIO  MARCIANO  para  representar  a  banda  e  conceder 
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exclusividade  de  representação  a  terceira  pessoa.  Vê-se,  portanto,  que  os  documentos 

apresentados  para  comprovar  ser  a  Empresa  EDVANIO  DE OLIVEIRA DANTAS –  ME 

representante exclusivo da Banda Jumento Desembestado não apresentam qualquer valor 

legal. 

Cite-se,  também,  como  comprovação  da  inexistência  de 

exclusividade da empresa EDVÂNIO DE OLIVEIRA DANTAS – ME, a contratação da banda 

Jumento Desembestado, no mesmo período, pelo Município de Serra do Mel através do 

empresário PAULO MARCIO MARCIANO. 

Corroborando a inexistência de exclusividade de Edvânio de Oliveira 

Dantas,  tem-se,  ainda,  o  depoimento  dos  próprios  integrantes  do  grupo  musical,  que 

firmaram a declaração de exclusividade,  mas,  quando inquiridos pelo Ministério  Público, 

declararam desconhecer o investigado EDVÂNIO DE OLIVEIRA DANTAS e sua empresa.

Não  há  dúvidas,  portanto,  de  que  houve  intermediação  ilegal  na 

contratação  da  Banda  Jumento  Desembestado  pela  Prefeitura  de  Guamaré  através  da 

empresa EDVÂNIO DE OLIVEIRA DANTAS – ME.

f) Parangolé

Compulsando  os  autos,  observa-se  que  a  WM  PRODUÇÕES  E 

ENTRETENIMENTOS LTDA, detentora dos direitos da Banda Parangolé, celebrou contrato 

de  Cessão  de  Direitos  e  Obrigações  em  26  de  abril  de  2012,  com  a  empresa  F.A.F 

MACHADO,  representada pelo  investigado  CRISTIANO FERNANDES MAGALHÃES.  No 

aludido contrato a empresa F.A.F MACHADO passa a ser representante exclusivo da Banda 

Parangolé no Estado do Rio Grande do Norte. 

Ora, a exemplo do que ocorreu na contratação da Banda Cheiro de 

Amor, o suposto contrato de exclusividade é limitado ao Estado do Rio Grande do Norte e foi 

celebrado  às vésperas  do evento,  numa clara  tentativa  de conferir  “ar”  de legalidade à 

contratação por  inexigibilidade com fundamento no art. 25, III, Lei 8.666/93, que, conforme 

já bastante demonstrado, não comporta esse tipo de interpretação. 

Ademais,  cumpre consignar  que a  empresa  WM PRODUÇÕES E 

ENTRETENIMENTOS LTDA em resposta ao Ofício n.º 321/2012 – 1ªPJCM, datado de 29 de 

maio de 2012, encaminhou contrato de locação de serviços de apresentação artística (fls. 
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976/985)  celebrado  com  a  empresa  intermediária  F.A.F.  MACHADO tendo  como objeto 

justamente a apresentação da Banda Parangolé no dia 02/05/2012 em Guamaré. 

A  celebração  desse  contrato  entre  a  WM  PRODUÇÕES  E 

ENTRETENIMENTOS LTDA, detentora dos direitos da Banda Parangolé, e a empresa F.A.F 

MACHADO contratada pelo Município de Guamaré, não deixa dúvidas de que o contrato foi 

efetiva e ilegalmente intermediado através da empresa F.A.F MACHADO e seu procurador, 

ora investigado, CRISTIANO FERNANDES MAGALHÃES.

Além  da  comprovação  de  celebração  de  contratos  com  meros 

intermediários, tem-se que não houve qualquer justificativa para a escolha da atração ou 

mesmo pesquisa de preço que justificasse contratação em valores tão elevados.

Constata-se que, em verdade, as contratações foram concretizadas 

na forma de inexigibilidade de licitação puramente em virtude de uma  suposta liberdade 

maior da Administração em  definir o valor da contratação sem quaisquer limites legais. A 

onipresença  de  superfaturamentos  e  o  descaso  com  a  análise  dos  requisitos  da 

inexigibilidade de licitação são a demonstração fática disso.

Porém,  a  impossibilidade  de  competição  há  de  ser  fática,  não 

meramente formal.  

Conforme o art. 37 da Constituição, principalmente seu inciso XXI, 

quando o Estado atua  diretamente,  como um agente econômico em um relacionamento  

pontual com outro agente econômico essa atuação será mediante o instituto da licitação, 

que, dentre outros, tem como pressuposto a  impessoalidade, manifesta operacionalmente 

com o trato dos agentes privados como concorrentes   em   igualdade de condições  6. 

A  Licitação  é  instituto  que  harmoniza  a  vontade  política  com  a 

vontade econômica do mercado, prestigiando as prioridades públicas e o sistema de livre 

concorrência  privada,  cabendo  ao  Estado  replicar  no  seio  da  licitação  as  mesmas 

circunstâncias competitivas do  mercado.  A Lei  nº  8.666/93  exprime  esse  cuidado,  por 

exemplo, no seu eloquente artigo 15.

Pode-se  dizer  que  o  Instituto  da  Licitação  impõe  regras  de 

6 Os  outros  princípios  se  prestam  principalmente  à  garantia  da  accountability:  a  proteção  do 
patrimônio público e a responsabilização pelos desmandos.
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conformação da Vontade Estatal à lógica do Mercado, permitindo que a Vontade Estatal e a 

privada  (econômica)  possam  negociar  e  firmar  acordo,  ainda  que  ambas  sejam 

absolutamente diversas na origem. A tais, somam-se as salvaguardas ao patrimônio público, 

à probidade, moralidade e etc. Ao mesmo tempo e por óbvio, a Lei de Licitação adequa o 

contrato privado ao regime jurídico da administração pública.

A  obrigatoriedade  da  Licitação  na  atuação  do  Estado  como 

explorador de atividade econômica (art. 173,  caput e § 1°, Lei 8666/93) ainda que nessa 

situação o ente Estatal  siga o regime jurídico das empresas privadas demonstra que na 

intervenção econômica de caráter duradouro ou permanente os institutos privados são mais 

adequados, porém insuficientes. A Licitação permanece obrigatória, pois persistem os seus 

elementos mínimos autorizadores, quais sejam o seu capital público e o controle Político 

do poder de decisão. 

Se a licitação existe para representar a livre concorrência no seio de 

um  ato  administrativo,  quando  não  existe  concorrência  econômica  a  ser  representada, 

quando a competição inexiste, o instrumento licitatório (Art. 37, XXI, CF) seria natimorto e 

é “inexigível”. É exatamente o que foi positivado no artigo 25 da Lei 8666/93.

Contudo, uma vez que permanecem o controle político do poder de 

decisão  e  o  patrimônio  público,  o  Princípio  da  Licitação  se  manifesta:  ainda  se  faz 

necessário  um  procedimento  administrativo,  a  decisão  deverá  ser  fundamentada nos 

padrões da administração e permanecem todas as salvaguardas pertinentes ao controle dos 

gastos públicos, como o procedimento de pagamento e seus respectivos instrumentos. Para 

tanto o legislador cunhou os §§ do art. 25 e o art. 26, todos da Lei nº 8.666/93.

Tudo porque inexigível  é  apenas o  procedimento de  conformação 

das  vontades  Estatal  e  privada  mediante  a  salvaguarda  da  livre  concorrência  e  a 

determinação dos parâmetros de decisão da melhor proposta,  não o Instituto da Licitação 

em si, caso contrário, a contratação seria como outra qualquer no mercado, e sequer se 

aplicariam as proteções ao patrimônio público prescritas na Lei nº 8.666/93.

Logo,  seria  leviano  convir  com  uma  situação  em  que  a 

concorrência  econômica  é  possível,  mas  está  sendo  ofuscada  mediante  artifícios 

formais de empresários, meramente interessados em restringir a livre concorrência e  

facilitar a dilapidação do patrimônio público por meio de superfaturamentos e desvio  

de patrimônio público com fins de corrupção.
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O fato  de um particular  possuir,  ainda que  formalmente, o  direito 

exclusivo de negociação de uma banda de nada vale se ele não faz uso de tal direito. Se a 

banda é negociada no mercado como qualquer produto (algo exaustivamente provado nesta 

peça, inclusive por depoimentos de artistas e intermediários) é de uma obviedade ululante 

que de fato não há exclusividade, que há viabilidade de concorrência. 

4.2. SUPERFATURAMENTO78 

 

Assim  como  ocorreu  em  relação  às  festividades  carnavalescas  de 

2012, as investigações comprovaram que  a  ausência da justificativa de preço decorre do 

evidente superfaturamento ocorrido nas contratações. A título de exemplo, podem-se citar as 

seguintes contratações:

a) Cavaleiros do Forró

CIDADE DATA DO 
EVENTO

EVENTO VALOR EMPRESA 
INTERMEDIÁRIA/CONT

RATADA

Macau Valor de 
Proposta  

Festa do Sal/2011 R$ 60.000,00 M  A Denis  de  Araújo  - 
ME

Macau 08.09.11 Festa do Sal/2011 R$ 66.000,00 Grupo Musical Cavaleiro 
do Forro Ltda

Assu 18.02.2012 Carnaval/2012 R$ 70.000,00 Grupo musical 
Cavaleiros do Forro 

Ltda

Guamaré 03.05.12 Festa de 
Emancipação 
2012

R$ 90.000,00 Grupo musical 
Cavaleiros do Forro 

Ltda

Assu 20.06.2012 São João/2012 R$ 80.000,00 Grupo musical 
Cavaleiros do Forro 

Ltda

Saltam  aos  olhos  a  variação  vultuosa  entre  os  valores  das 

7 Para configurar os superfaturamento nas contratações realizas pelo Município de Guamaré-RN 
utilizou-se  como  parâmetro  os  valores  divulgados  nas  publicações  dos  diários  oficiais  dos 
respectivos municípios.

8 Não foram encontrados, em fontes abertas, dados relacionados a contratação de Reginaldo Rossi 
e Banda, Valber Fernandes e Banda Feras de Parelhas por outros municípios do Rio Grande do  
Norte, em período de tempo próximo as contratações realizadas pelo Município de Guamaré-RN 
que servissem de paradigma.
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contratações da Banda Cavaleiros do Forró realizadas nos Municípios de Guamaré, Macau 

e Assu, ocorridas em datas relativamente próximas.

No  mês  de  setembro  de  2011,  o  Município  de  Macau  celebrou 

contrato diretamente com a banda pelo valor de R$ 66.000,00. No período carnavalesco, o 

Município de Assu pagou pelo show da mesma banda o valor de R$ 70.000,00, enquanto o 

Município de Guamaré, sem que se tratasse de uma data de grande concorrência a nível 

local, pagou pelo mesmo show a quantia de R$ 90.000,00.

Tratou-se, evidentemente, de uma contratação superfaturada, já que 

atingiu valor maior, inclusive, do que a contratação realizada na Festa de São João de 2012 

pelo  Município  de  Assu,  quando  se  comemorou  os  100  anos  de  Luís  Gonzaga,  data 

sabidamente mais concorrida pelo gênero musical da atração.

b) Fábio Júnior

CIDADE DATA DO 
EVENTO

EVENTO VALOR EMPRESA 
CONTRATADA

Guamaré 06.05.12 Festa de Emancipação 
2012

R$ 290.000,00 MC3 
Promoções e 
Produçoes 
Artísticas Ltda

Barbalha/CE 12.06.12 Festa do Padroeiro 
Santo Antônio 2012 

R$ 122.500,00 MC3 
Promoções e 
Produçoes 
Artísticas Ltda

Quanto ao artista Fábio Júnior, a abissal variação entre o valor pago 

pelo Município de Guamaré e o valor  pago pelo Município de Barbalha um mês depois 

demonstra  um superfaturamento  equivalente  a  R$  167.500,00,  sendo  os  dois  contratos 

celebrados através da mesma empresa. Não há nenhuma situação especial que justifique 

um aumento de aproximadamente 138% entre os valores pagos pelo Município de Guamaré 

e pelo de Barbalha-CE, tendo em vista a proximidade entre a realização dos shows e a 

contratação através da mesma empresa.

Registre-se,  ainda,  que  a  apresentação  de  Fábio  Júnior  em 

Barbalha-CE ocorreu no dia 12/06/2012, dia dos namorados e véspera de Santo Antônio, 

padroeiro da cidade, data em que o artista tem maior apelo do público tendo tem vista seu 

estilo musical.
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c) Parangolé

CIDADE DATA DO 
EVENTO

EVENTO VALOR EMPRESA 
INTERMEDIÁRIA

Macau 08.09.11 Festa do Sal/2011 R$ 85.000,00 M&A Produções 
Artísticas Ltda

Guamaré 02.05.12 Festa de 
Emancipação 2012

R$ 228.000,00 F.A.F. Produções
F.A.F. Machado

No que tange à Banda Parangolé, é possível verificar uma variação 

considerável entre os valores das contratações realizadas nos Municípios de Guamaré e 

Macau,  ocorridas em poucos meses,  demonstrando um superfaturamento,  em relação à 

Macau,  no equivalente  a  R$  143.000,00,  que representa  aumento  de aproximadamente 

169%.

Como  comprovação  do  superfaturamento,  tem-se,  ainda,  a 

existência  do  contrato  a  que  teve  acesso  o  Ministério  Público  celebrado  entre  a 

empresa intermediária (F.A.F. Produções/F.A.F. Machado) e a proprietária da banda no 

valor de R$ 120.000,00, indicando que o Município pagou praticamente o dobro do 

valor que efetivamente foi recebido pela banda.

Trata-se de uma clara demonstração de que os contratos celebrados 

com meros intermediários visam a unicamente lesar os cofres públicos, pois é justamente 

neste  momento  que  surge  com  mais  facilidade  as  brechas  para  desviar  os  recursos 

públicos.  

d) Amigos Sertanejos

CIDADE DATA DO 
EVENTO

EVENTO VALOR EMPRESA 
INTERMEDIÁRIA

Guamaré 02/05/12 Festa de 
Emancipação 2012 

R$ 53.000,00 Luan Promoções e 
Eventos LTDA

Assú 24/06/12 São João R$ 40.000,00 E  C  G  TINOCO 
PRODUÇÕES  E 
EVENTOS LTDA

A  variação  entre  os  valores  das  contratações  realizadas  nos 

Municípios de Guamaré e Assú demonstra superfaturamento equivalente a R$ 13.000,00 
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(treze mil reais), sendo as contratações realizadas com apenas 1 mês de diferença.

e) Jumento Desembestado

CIDADE DATA DO 
EVENTO

EVENTO VALOR EMPRESA 
INTERMEDIÁRIA/
DIRETAMTENE

Guamaré 05/05/2012 Festa de 
Emancipação 
2012 

R$ 49.000,00 Edvânio de 
Oliveira Dantas 
ME

Serra do Mel 12/05/2012 Festa de 
emancipação 2012

R$ 15.000,00 Paulo  Marcio 
Marciano

No caso da Banda Jumento Desembestado, a variação entre o valor 

pago pelo Município de Serra do Mel e o valor pago pelo Município de Guamaré sete dias 

depois,  demonstra um superfaturamento equivalente a R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil 

reais),  sem  que  exista  qualquer situação  especial  que  justifique  um  aumento  de 

aproximadamente 227% entre os valores pagos pelos Municípios.

O caso da Banda Jumento Desembestado causa perplexidade, pois 

foi  contratada  para  apresentações  nos  aludidos  municípios  com  apenas  sete  dias  de 

diferença, para eventos semelhantes e em cidades distantes apenas 109 Km, porém os 

valores  pagos  pela  Prefeitura  de  Guamaré,  para  não  fugir  a  regra,  suplantam 

consideravelmente os pagos pelas outras Prefeituras.

f) Cheiro de Amor

Como já informado, o contrato envolvendo a Banda Cheiro de Amor 

foi ilegalmente intermediado pela empresa CAVEL PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS 

LTDA pelo valor de R$ 215.000,00 (Termo de Inexigibilidade de Licitação n.º 075/12).

Considerando o valor  exorbitante do contrato,  o Ministério  Público 

requereu  à  empresa  detentora  dos  direitos  da  banda,  OXALÁ  EMPREENDIMENTOS 

ARTÍSTICOS LTDA,  o  contrato  celebrado com a intermediária,  ou  seja,  com a  CAVEL 

PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA para a realização de show no Município de 

Guamaré.

Mais uma vez, comprovou-se a existência de superfaturamento, pois, 
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de acordo com o contrato celebrado entre a OXALÁ EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS 

LTDA e a empresa intermediária, CAVEL PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, a 

banda  recebeu  apenas  o   valor  de  R$  50.000,00  (cinquenta  mil  reais),  enquanto  a 

administração  municipal  pagou  impressionantes  R$  215.000,00  (duzentos  e  quinze  mil 

reais),  ficando  evidente  o  superfaturamento  no  montante  de  R$  165.000,00  (cento  e 

sessenta e cinco mil reais). 

A Prefeitura de Guamaré desembolsou 330% a mais do que pagaria 

se a contratação tivesse sido realizada diretamente com a banda, conforme determina a Lei 

nº 8.666/93.

Inclusive, em resposta à requisição de uma proposta eventual para 

show  no  Município  de  Guamaré,  a  OXALÁ  EMPREENDIMENTOS  ARTÍSTICOS  LTDA 

apresentou, alguns meses depois, proposta no valor entre R$ 100.000,00 a R$ 110.000,00 

(Resposta Oxalá Empreendimentos Artísticos LTDA – 03.07.12), valores, ainda assim, bem 

inferiores aos pagos pelo Município de Guamaré.

g) Zezé Di Camargo e Luciano

CIDADE DATA DO 
EVENTO

EVENTO VALOR EMPRESA 
INTERMEDIÁRIA/DIRET

AMTENE

Encanto 20/01/12 Inauguração da Praça de 
Eventos

R$ 290.000,00* NET  PROPAGANDA 
LTDA

Guamaré 04/05/12 Festa de Emancipação 
2012

 R$ 450.000,00 ZCL COMERCIO, 
PROMOÇÕES E 
PRODUÇÃO LTDA

Também em relação à atração Zezé di Camargo e Luciano (a mais 

cara do evento), há provas contudentes de superfaturamento.

Compulsando os autos, constata-se que, no Município de Encanto, a 

contratação foi intermediada pela empresa NET PROPAGANTDA LTDA, fator que eleva os 

valores.  Além  disso,  o  valor  de  R$  290.000,00  (duzentos  e  noventa  mil)  é  referente  à 

contratação de Zezé Di Camargo e Luciano e da Banda Deixe de Brincadeira, ou seja, o 

cachê pago especificamente a Zezé Di Camargo e Luciano foi menor do que os valores 

publicados no Diário Oficial, tendo em vista que é o valor global da contratação.
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Ainda que o valor de R$ 290.000,00 tivesse sido pago unicamente 

em relação a Zeze di Camargo e Luciano, o superfaturamento em relação ao Município de 

Guamaré  seria  gritante.  Em verdade,  não  há  qualquer  justificativa  para  que  o  contrato 

celebrado diretamente com a atração, três meses depois, tenha o valor de R$ 450.000,00, 

demonstrando um superfaturamento equivalente a mais de R$ 160.000,00 (cento e sessenta 

mil reais).

h) Forró da Pegação

CIDADE DATA DO 
EVENTO

EVENTO VALOR EMPRESA 
INTERMEDIÁRIA/DIRETA

MENTE

Guamaré 03.05.12 Festa de 
Emancipação 2012

R$ 55.000,00 Forró da Pegação 
Edições Musicais Ltda

Senador Elói de 
Souza

05.01.13 Festa de Santos 
Reis

R$ 55.000,00 Edvânio de Oliveira 
Dantas - ME

Quanto  à  Banda  Forró  da  Pegação,  a  princípio,  os  valores  não 

apresentam qualquer variação, porém, há que se observar que, na contratação realizada 

pelo Município Senador Elói de Souza, aproximadamente um ano depois, o valor de R$ 

55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) representa o valor global da contratação, que incluiu 

apresentações das Banda Forró da Pegação e Grafith. Vê-se, que muito embora não se 

tenha o valor unitário da contratação,  houve flagrante superfaturamento no Município de 

Guamaré.

i) Garota Safada

Em  relação  à  Banda  Garota  Safada,  expandindo  a  busca  de 

contratos assinados em anos anteriores a 2012, encontram-se vários eventos que servem 

para demonstrar o quanto o valor cobrado pela banda Garota Safada e seu intermediário é 

claramente superfaturado.

CIDADE DATA DO 
EVENTO

EVENTO VALOR EMPRESA 
INTERMEDIÁRIA/DIRE

TAMENTE

Pedras de Fogo 
(PB)

17.05.11 14º Forrófogo R$ 37.500,00
Luan Promocoes e 

eventos LTDA

03.06.11 14º Forrófogo R$ 37.500,00
Luan Promocoes e 

eventos LTDA

Guamaré 03.05.12
Festa de 
Emancipação 2012

R$ 157.000,00
Luan Promocoes e 

eventos LTDA
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Apesar de se estar frente a apenas um ano de diferença e sendo as 

festas em períodos semelhantes, tem-se um aumento de 318,66%. 

A  variação  exorbitante  de  preços  presta-se  a  demonstrar  quão 

absurda  e   excepcionais  são  as  contratações  de  bandas  em  Guamaré,  extrapolando 

qualquer parâmetro do mercado. 

j) Banda Feras

CIDADE
DATA DO 
EVENTO

EVENTO VALOR
EMPRESA 

INTERMEDIÁRIA/DIRETA
MENTE

Conde (PB) 07.01.12
Festa de Reis em 
Jacumã

R$ 16.000,00 Adonis Araújo de Assis ME

Pedras de Fogo 
(PB)

05.05.12 15º Forrófogo R$ 25.000,00 Adonis Araújo de Assis ME

Guamaré 06.05.12
Festa de 
Emancipação 2012

R$ 35.000,00 Adonis Araújo de Assis ME

A variação entre os valores cobrados nos municípios de Guamaré, 

Pedras do Fogo (PB) e Conde (PB) é visível: eventos praticados em um município vizinho 

foram mais  baratos,  embora  o  lógico  fosse o  contrário.  No  caso,  o  valor  em Guamaré 

chegou a exceder 118,75% o evento no Conde-PB, e em 40% o evento em Pedras de Fogo-

PB, que ocorreu no dia anterior.

Registre-se, ainda, que, recentemente, a banda Feras apresentou ao 

Ministério Público tabela contendo os preços que serão cobrados no mês de junho de 2013 

pelo show da atração. O superfaturamento do valor pago pelo Município de Guamaré-RN 

ficou ainda mais claro com a comparação dos preços. 

Um ano depois dos shows realizados em Guamaré ao custo de R$ 

35.000,00, a banda cobrará, dos dias 01.06.13 a 20.06.13, o valor de R$ 10.000,00 a R$ 

12.000,00 por apresentação. Nas proximidades da Festão de São João, os valores serão 

majorados, sendo cobrado nos dias 23.06.13, 28.06.13 e 29.06.13,  o valor de R$ 25.000,00 

por cada show, sendo este o cachê mais caro da atração.

Diante  deste  cenário,  mostra-se  evidente  o  superfaturamento  do 
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show pago pelo Município de Guamaré-RN no mês de maio/2012, um mês comum, bem 

menos movimentado do que o mês de junho.  

Finda a análise dos valores pagos pelo Município de Guamaré para a 

realização da Festa de Emancipação do ano de 2012, chega-se à conclusão de que já se 

tem documentalmente comprovado o superfaturamento em 10(dez) das 12(doze) atrações 

contratadas.

O superfaturamento, como já se afirmou, é o instrumento facilitador 

do desvio de recursos. Quanto maior o valor do contrato, maior o “lucro” dos envolvidos, 

circunstância que também restou suficientemente esclarecida em relação a este evento.

4.3  USO  DE  EMPRESAS  DE FACHADA E  MONTAGEM  DOS PROCEDIMENTOS DE 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Em  relação  ao  Carnaval  de  2012,  as  interceptações  telefônicas 

revelaram o  modus operandi da organização criminosa na montagem dos procedimentos 

licitatórios. Na organização da Festa de Emancipação, como comprovaram os depoimentos 

dos envolvidos já inseridos na primeira parte desta peça, adotou-se a mesma sistemática, 

ou seja, o envio dos documentos por e-mail, a complementação pelos próprios servidores 

dos  documentos  ausentes  e  a  confecção  do  procedimento  de  uma  vez  só,  em  total 

desrespeito às normas legais.  

Na  Festa  de  Emancipação,  a  manipulação  nas  contratações  e 

montagem dos procedimentos pode ser facilmente atestada,  quando se constata que as 

propostas de preços enviadas pelos empresários dos artistas Fábio Jr., Parangolé e Cheiro 

de Amor são rigorosamente idênticas, visto que obedecem ao mesmo padrão e estrutura de 

formatação e da linguagem empregada, inclusive os mesmos erros (cf. documentos de fls. 

336, 409 e 486 do PP 016/12). Demais disso, a firma do Sr. CELSO LUIZ GIUNTI, sócio da 

MC3 PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, sediada em São Paulo (representante 

do artista Fábio Junior), foi reconhecida na mesma data e no mesmo cartório, qual seja, 2º 

Ofício  de  Notas  de  Salvador, da  firma  do  Sr.  CARLOS  VEROLA CATANDI,  sócio  da 

empresa  CAVEL PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, também sediada em São 

Paulo (empresa intermediária da contratação da Banda Cheiro de Amor).

Some-se a esse contexto, conforme se demonstrará adiante, que o 
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investigado CARLOS  ALBERTO CATANDI, provavelmente parente de  CARLOS  VEROLA 

CATANDI, aparentemente sem qualquer ligação com nenhuma das empresas contratadas, 

pois  não  faz  parte  de  quadro  societário  nem  tem  procuração  de  nenhuma  delas  foi 

beneficiário de parte dos valores dos Cheques n.º 859832 e 853905, nominais às empresas 

CAVEL  PRODUÇÕES  EVENTOS  E  SERVIÇOS  LTDA e  MC3  PRODUÇÕES  E 

PROMOÇÕES ARTÍSTICAS, respectivamente,  totalizando o recebimento indevido de R$ 

63.170,00 (sessenta e três mil cento e setenta reais).

Curiosamente,  ou  não,  as  duas  empresas  que  tiveram  a  firma 

reconhecida  na  mesma  data  e  cartório,  também  agraciaram  o  investigado  CARLOS 

ALBERTO CATANDI com consideráveis somas de dinheiro.  Tais fatos demonstram que, 

muito  embora as  contratações  tenham sido,  em tese,  realizadas através  de  empresário 

exclusivos,  houve  claramente  intermediação  ilegal  nas  contratações  realizadas  por 

inexigibilidade de licitação do Município de Guamaré, sendo CARLOS ALBERTO CATANDI 

provavelmente o intermediário oculto destas transações, já que beneficiado com parte dos 

pagamentos.

Acrescente-se  a  esse  contexto  de  ilicitudes  fortes  indícios  da 

utilização de laranjas e empresas de fachadas para o desvio de recursos públicos. Nesse 

esteio, há elementos indicativos de que a empresa F.A.F MACHADO – ME, de propriedade 

de  FRACISCO  ANTONIO  FIGUEIREDO  MACHADO,  é  utilizada  pelo  investigado 

CRISTIANO  FERNANDES  MAGALHÃES  para  fraudar  licitações.  A aludida  empresa  foi 

constituída em 1999, porém emitiu a Nota Fiscal de n.º 0003 apenas em 2012 (fls. 466 do 

PP 016/12).

Neste  contexto,  incluem-se,  também,  as  empresas  EDVÂNIO  DE 

OLIVEIRA DANTAS – ME e ADÔNIS ARAÚJO DE ASSIS- ME. 

Ora, o Sr. PAULO ROGÉGIO DA CUNHA, um dos músicos da banda 

Jumento  Desembestado,  ouvido  perante  a  Promotoria  do  Patrimônio  Público  de  Natal 

(video), em cumprimento a Carta Precatória 013/2012 oriunda da 1ª Promotoria de Justiça 

de Macau, declarou desconhecer o investigado EDVÂNIO DE OLIVEIRA DANTAS e sua 

empresa.  Ademais,  apontou  “Paulinho  Marciano”  (PAULO  MARCIO  MARCIANO) e 

“Marquinhos” como donos da Banda Jumento Desembestado. 

No  mesmo  sentido,  o  Sr.  JOÃO  BATISTA MARCIANO,  irmão  de 

PAULO MARCIO MARCIANO e operador de som, igualmente ouvido perante a Promotoria 
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do  Patrimônio  Público  de  Natal  (video),  em  cumprimento  a  Carta  Precatória  013/2012 

oriunda da 1ª Promotoria de Justiça de Macau, corrobora com as declarações prestadas por 

PAULO ROGÉRIO DA CUNHA, afirmando desconhecer a empresa EDVÂNIO DE OLIVEIRA 

DANTAS – ME e que seu contato com a banda é realizado através de uma pessoa chamada 

“Marquinhos”.

ADONIS ARAÚJO DE ASSIS – ME, por seu turno, foi a empresa que 

intermediou  a  contratação  da  Banda  Feras  de  Parelhas,  porém  o  Cheque  n.º  853907, 

nominal a aludida empresa foi integralmente sacado por um terceiro, qual seja, o investigado 

FRANCINILSON NUNES CABRAL, Guarda Municipal de Guamaré. 

Como se vê,  há fortes indícios que os investigados EDVÂNIO DE 

OLIVEIRA DANTAS,  ADONIS  ARAÚJO  DE  ASSSIS  e  suas  respectivas  empresas  são 

utilizados, dolosamente e com consentimento de ambos, como instrumentos para fraudar 

licitações e ocultar a participação de terceiros nas licitações. 

Outras  irregularidades  comprovam  a  manipulação  dolosa  dos 

procedimentos,  tais  como:  a)  existência  de  diversos  contratos  sem  a  assinatura  de 

testemunhas; b) publicação do termo de inexigibilidade nas vésperas e até mesmo nos dias 

dos shows; c) pagamentos realizados integralmente antes das apresentações (Fábio Júnior 

e Zezé di Camargo e Luciano); d) processos de contratação iniciados e concluídos no dia da 

apresentação,  inclusive  o  parecer  jurídico  e  a  assinatura  do  contrato;  e)  ausência  de 

recolhimento do ISS;

4.4. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS

A análise dos aludidos procedimentos de contratação e as provas já 

coletadas  na  presente  investigação  revelam,  ainda,  que  parcela  dos  recursos  públicos 

municipais  destinados  aos  pagamentos  das  bandas  foi  indevidamente  desviado  para  o 

esquema criminoso ora investigado.

Com  efeito,  a  análise  do  processo  de  contratação  e  pagamento 

referente à banda Cheiro de Amor revela que o Município desembolsou a importância de R$ 

215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), tendo pago tal quantia à empresa intermediária da 

contratação CAVEL PRODUÇÕES E EVENTOS, através de 02 cheques (859832 e 859833), 

ambos no valor de R$ 107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais).
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Ocorre que a quantia referente ao cheque 859832 (agência 4154-8, 

conta 8452-2) foi sacado no terminal de caixa da agência do Banco do Brasil de Guamaré, 

sendo rateado, mediante depósito em contas correntes da seguinte forma:

BENEFICIÁRIO VALOR (R$)

OXALÁ EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS 52.700,00

ANA CLAUDIA C S PEREIRA 15.000,00

CARLOS ALBERTO CATANDI 31.300,00

As informações prestadas pelo Banco do Brasil harmonizam-se com 

o documento  enviado  pela  empresa  OXALÁ EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS dando 

conta  de  que  o  contrato  celebrado com a  CAVEL PRODUÇÕES E EVENTOS previa  o 

pagamento  de  um  cachê  à  banda  de  R$  50.000,00  (cinquenta  mil  reais),  consoante 

documentos de fls. 972/978. Desta mesma operação, foram, ainda, sacados R$ 8.500,00 

(oito mil  e  quinhentos reais  em espécie),  não sendo indentificado,  porém, pelo banco o 

sacador.

Por  outro  lado,  o  cheque  859833,  no  valor  de  R$  107.500,00 

(cento  e  sete  mil  e  quinhentos  reais),  foi  integralmente  sacado  por  GEUSA DE 

MORAIS LIMA SALES, Tesoureira do Município de Guamaré.

Prática idêntica foi adotada na contratação do cantor Fábio Júnior. 

Segundo consta no processo de pagamento, o Município de Guamaré pagou a importância 

de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) através dos cheques  853904 e  853905, 

ambos no valor R$ 137.750,00. Segundo as informações prestadas pelo Banco do Brasil, o 

primeiro deles foi  depositado na conta da MC3 PRODUÇÕES, empresa contratada pelo 

Município. O segundo título, contudo, foi sacado no terminal de caixa da agência do Banco 

do Brasil de Guamaré-RN e teve a seguinte destinação:

BENEFICIÁRIO VALOR (R$)

CARLOS ALBERTO CATANDI 31.870,00

ELAINE APARECIDA HIDALGO 19.200,00

FRANCINILSON NUNES CABRAL 86.680,00
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É  necessário  que  se  esclareça  que  FRANCINILSON  NUNES 

CABRAL, na época ocupava o posto de Subcomandante da Guarda Municipal de Guamaré, 

sendo  homem  da  inteira  confiança  do  investigado  EMILSON  DE  BORBA  CUNHA. 

Atualmente, ocupa o posto de Comandante da referida Guarda Municipal.

Nesse caso específico,  aliás,  como  já  informado  houve 

superfaturamento  em  relação  ao  contrato  do  Município de Barbalha, estado do Ceará 

negociado pela importância de R$ 122.500,00 (cento e vinte e dois mil e quinhentos reais), 

conforme contrato colacionado  aos  autos. Tal valor é absolutamente incompatível com 

aquele referente  ao  contrato  firmado  entre  o  Município  de  Guamaré-RN  e  a MC3 

PRODUÇÕES (R$ 290.000,00), sendo mais compatível com o valor efetivamente transferido 

para a conta da aludida empresa (R$ 137.500,00) referente ao cheque nº 853904. Inegável, 

portanto, que a quantia referente ao outro cheque foi inteiramente desviada para terceiros 

participantes do esquema que saqueia os cofres públicos do Município de Guamaré-RN.

Ressalte-se, por oportuno, que, em outra operação relativa ao 

pagamento das bandas que se apresentaram nos festejos dos 50 anos da emancipação do 

município de Guamaré-RN, o mesmo FRANCINILSON NUNES CABRAL foi utilizado para 

desviar os recursos destinados à contratação da banda FERAS DE PARELHA. De acordo 

com as informações oriundas do Banco do Brasil, o cheque nº 853907, no valor de R$ 

35.000,00 (trinta e cinco mil reais) foi integralmente sacado pelo mesmo no terminal de caixa 

da agência do banco em Guamaré.

Curiosamente,  no dia 21 junho de 2012,  FRANCINILSON NUNES 

CABRAL foi agraciado com uma gratificação correspondente a 80% de seus vencimentos 

pelo fato do mesmo ter, supostamente, concluído pós graduação (cf. Portaria n.° 675/2012-

AST), da lavra do investigado EMILSON DE BORBA CUNHA.

Por  fim,  causa  estranheza  a  contratação  da  Banda  PARANGOLÉ 

pela Prefeitura de Guamaré através da empresa intermediária F.A.F. MACHADO. Por esse 

show, o município pagou a importância de R$ 228.000,00 (duzentos e vinte oito mil reais) 

através dos cheques  853902 e  853903, ambos no valor de R$ 114.000,00. Ocorre que o 

contrato celebrado entre a F.A.F MACHADO e o empresário da banda (WM PRODUÇÕES 

ARTÍSTICAS E ENTRETENIMENTOS) foi de R$ 120.000,00. O Banco do Brasil informou 

que o cheque 853902 foi integralmente depositado na conta FAF PRODUÇÕES, ao passo 

que o  cheque  853903 foi  parcialmente depositado na conta da FAF PRODUÇÕES (R$ 

42.840,00)  e  o  restante  teria  sido  sacado  pelo  procurador  da  empresa  CRISTIANO 
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FERNANDES MAGALHÃES.

Entretanto, a análise detalhada do cheque revela que CRISTIANO 

FERNANDES MAGALHÃES endossou o título e que o mesmo, por telefone, autorizou que 

terceira  pessoa  sacasse  a  quantia.  É  o  que se pode inferir  da  anotação efetuada  pelo 

funcionário do bando cujo teor é o seguinte: “Contato estabelecido às 15:28 – Fone: (71) 

81119774 com Sr. Cristiano”. O que o funcionário do Banco não providenciou, contudo, foi a 

identificação do real sacador.

Por  todo  o  arrazoado,  resta  evidente  a  prática  corriqueira  dos 

administradores do município de Guamaré referente à contratação de bandas por meios 

ilícitos,  com  a  utilização  de  empresas  intermediárias  ou  diretamente,  mas  sempre  com 

superfaturamento dos valores originalmente cobrados pelos artistas com o evidente escopo 

desviar dinheiro público.

5. ILÍCITOS PENAIS INVESTIGADOS

Os  fatos  investigados  nos  Procedimentos  de  Investigação  Criminal 

anteriormente  identificados  apontam  para  a  existência  de  um  esquema  criminoso, 

devidamente  arquitetado,  que  praticava  vários  crimes,  notadamente  os  previstos  nos 

seguintes dispositivos:

a) art. 89 da Lei nº 8666/93;

b) art. 1, inciso I, do Decreto-lei 201/67; 

c) art. 312 do CP (peculato);

d) art. 288 do CP (formação de quadrilha); 

e) art. 317 do CP (corrupção passiva); 

f) art. 333 do CP (corrupção ativa);

g) art. 1º da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro);

h) falsificação de documento público;
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i) falsificação de documento particular;

i) falsidade ideológica;

Com  efeito,  no  decorrer  das  investigações,  restou  comprovado  que  as 

contratações de artistas e outros serviços eram deliberadamente manipuladas pelos agentes 

públicos, com a finalidade de desviar recursos em benefício próprio e de terceiros

6. NECESSSIDADE DE BUSCA E APREENSÃO 

6.1. IDENTIFICAÇÃO DOS REQUERIDOS 

In  casu,  restaram  identificados  como  mentores  e  partícipes  do 

esquema de fraudes e desvio de recursos públicos através da realização de eventos festivos 

pelo Município de Guamaré o ex-Prefeito da cidade EMILSON DE BORBA CUNHA; a Chefe 

de Gabinete KATIUSCIA MIRANDA DA FONSECA MONTENEGRO; a Secretária de Turismo 

KALINY  KAREN  DA  FONSECA  TEIXEIRA;  a  ex-Secretária  de  Turismo KELLEY 

MARGARETH MIRANDA DA FONSECA TEIXEIRA; a assessora técnica ROSÂNGELA DE 

MORAES FREIRE;  o  assessor  técnico RUDRIGO COSTA DOS SANTOS MIRANDA;   a 

Secretária  de  Administração  e  Finanças  TÉRCIA RAQUEL OLEGÁRIO  CARVALHO;  a 

tesoureira GEUSA DE MORAIS LIMA SALES; o Guarda Municipal FRANCINILSON NUNES 

CABRAL; o Secretário de Articulação Institucional FÁBIO ALVES DE MIRANDA.

Comprovou-se,  ainda,  a  participação  ativa  no  esquema criminoso 

dos   empresários  CLODUALDO  BAHIA NOGUEIRA e  respectiva  empresa  DESIGNER 

BRASIL LTDA;   ROGÉRIO  MEDEIROS CABRAL JÚNIOR e  respectiva  empresa  MOTA 

PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - ME (NOME FANTASIA: FONTTES PROMOCOES E 

EVENTOS);   EDVANIO  DE  OLIVEIRA  DANTAS  e  respectiva  empresa  EDVANIO  DE 

OLIVEIRA DANTAS – ME; CRISTIANO GOMES DE LIMA JÚNIOR,  ANGÉLICA DIAS DE 

ARAÚJO  e  respectiva  empresa  BANDA  GRAFITH  PRODUCOES  E  PROMOÇÕES 

ARTISTICAS LTDA – ME;   ADONIS ARAÚJO DE ASSIS e respectiva empresa  ADONIS 

ARAÚJO DE ASSIS – ME;  CARLOS ALBERTO CATANDI;  CARLOS VEROLA CATANDI e 

respectiva  empresa  CAVEL PRODUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS LTDA; CRISTIANO 

CLAYTON SOUZA LIMA (BANDA INALA);  CRISTIANO FERNANDES MAGALHÃES, bem 

como das empresas AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS- LTDA, 
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LEVANOIZ  EDITORA PRODUCOES ARTISTICAS E  ENTRETENIMENTOS-  LTDA,  SAIA 

RODADA PROMOCOES ARTISTICAS- LTDA, FORRO PEGADO PROMOCOES EVENTOS 

LTDA, RAFA PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA, ALB PRODUÇÕES E EVENTOS 

LTDA (CHICABANA), KN MEDEIROS ME (BANDA BAKULEJO), THE FROIS LTDA ME,  T & 

M EVENTOS E LOCACOES LTDA – ME, LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA (Nome 

Fantasia: Êxito promoções e Eventos) e MC3 PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS 

LTDA.

A  seguir,  tem-se  as  razões  para  o  requerimento  de  busca  e 

apreensão:

                     

1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ-RN: conforme análise 

dos áudios oriundos da interceptação telefônica e demais elementos jungidos aos autos, a 

quase totalidade dos crimes ora investigados, inclusive o esquema fraudulento de desvio de 

recursos  públicos,  foi  arquitetada  e  operacionalizada  nas  dependências  da  Prefeitura 

Municipal de Guamaré;

2  –  SECRETARIA  DE  TURISMO: consoante  já  fartamente 

demonstrado, o esquema fraudulento de contratações e desvio de recursos públicos iniciava 

com  memorando  da  Secretária  de  Turismo,  primeiramente  KELLEY  MARGARETH 

MIRANDA DA FONSECA TEIXEIRA e depois KALINY KAREN DA FONSENCA TEIXEIRA 

(filha e sucessora da primeira na pasta), ademais, os contatos com bandas e intermediários 

e  empresário  era  feita  através  de  RUDRIGO  COSTA  DOS  SANTOS  MIRANDA  e 

ROSÂNGELA  DE  MORAES  FREIRE,  ambos  assessores  técnicos  lotados  na  aludida 

secretaria;  ademais,  há  fortes  elementos  demonstrando  que  os  procedimentos  de 

inexigibilidade eram “montados” no interior da Secretaria;

3 - EMILSON DE BORBA CUNHA, conhecido como “LULA”: ex-

Prefeito do Município de Guamaré; foi o responsável por todas as contratações ilegais e 

superfaturadas realizadas para a organização do Carnaval 2012, da Festa de Emancipação 

2012 e de outros eventos menores (Festa de Reveillon 2011/2012, Verão Vivo, Festa de São 

José,  Paixão  de  Cristo  e  Festa  de  Santo  Expedito);  manteve  durante  a  sua  gestão  o 

Secretariado de seu antecessor e nomeou a investigada KALINY KAREN DA FONSECA 

TEIXEIRA como Secretária de Turismo; beneficiou ilegalmente o seu irmão ao contratar a 

Banda  Paredão  do  Brasil  para  realização  de  vários  shows  no  Município;  concedeu 

gratificação ao investigado e guarda municipal FRANCINILSON NUNES CABRAL logo após 

ele ter efetuado saque de cheques emitidos em benefício de algumas atrações musicais; 
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4 - KATIUSCIA MIRANDA DA FONSECA MONTENEGRO: Chefe de 

Gabinete desde a gestão de seu cunhado e ex-Prefeito Auricélio dos Santos; manteve-se no 

cargo após a assunção do seu irmão Helio Willamy Miranda à Chefia do Executivo Municipal 

em janeiro de 2013; pode ser considerada uma da mentoras e chefes do esquema, embora 

não tenha participação visível/oficial  em nenhum dos procedimentos de contratação;  em 

relação ao Carnaval 2012, foi uma das responsáveis, ao lado da sua sobrinha e investigada 

KALINY KAREN MIRANDA FONSECA, pelo primeiro contato com as atrações e pesquisa de 

preço e pelo recebimento dos documentos por e-mail para “adiantar” o processo, enquanto 

os originais eram enviados por Sedex; com o auxílio da assessoria jurídica também foi a 

responsável  pela  análise  dos  documentos  encaminhados  pelas  atrações;  orientava  as 

atrações a respeito da emissão das certidões;  em relação ao investigado CLODUALDO 

BAHIA NOGUEIRA, chegou a produzir integralmente o seu processo de contratação como 

pessoa  física,  após  observar  que  a  empresa  investigada  DESIGNER  BRASIL  LTDA 

pertecente  a ele  estava com pendências  e não poderia contratar  com o Poder  Público, 

chegando a “ajeitar” a proposta e orientando, inclusive, a retirada de uma certidão no próprio 

Município  de  Guamaré-RN;  é  referenciada  pelos  outros  membros  da  quadrilha  como a 

responsável  por  organizar  tudo,  sendo  também  a  ela  direcionados  pelos  empresários 

contratados os agradecimentos pela “parceria”; foi responsável, também, pela negociação 

dos trios elétricos, fazendo pesquisa de preços em relação ao Carnaval 2012 e agendando 

encontro pessoal com um empresário para tratar da contratação dos trios para a Festa de 

Emancipação 2012;

5 - KALINY KAREN DA FONSECA TEIXEIRA:  foi nomeada como 

Secretária de Turismo pelo ex-Prefeito EMILSON BORBA CUNHA e continuou no exercício 

do cargo após a assunção do seu tio  Helio Willamy Miranda ao cargo de Prefeito em janeiro 

de 2013; pode ser considerada ao lado das investigadas  KATIUSCIA MIRANDA (sua tia)  e 

KELLEY MARGARETH (sua mãe) como uma das chefes do esquema de desvio de recursos 

públicos;  mesmo  sem  exercer  qualquer  cargo  público  à   época,  esteve  à  frente  das 

negociações  relacionadas  ao  Carnaval  2012,  realizando  diretamente  as  negociações  e 

mantendo encontros às escondidas em Natal para resolver “pendências”; negociou com o 

empresário e investigado ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL JÚNIOR - “Júnior” a contratação 

ilegal  por  intermediação oculta e superfaturada de nove atrações musicais;  gerenciou a 

divisão  dos  lucros  em  relação  à  Festa  de  Carnaval  2012,  acordando  com  o  referido 

empresário o endosso de vários cheques;  era reconhecida pelos próprios servidores do 

Município  e  também  no  meio  empresarial  como  responsável  pelo  Carnaval  2012, 

procurando e sendo procurada pelos servidores do Município e por vários empresários para 
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resolver problemas relacionados ao evento; foi responsável já como Secretária de Turismo 

pela abertura dos  procedimentos de contratações ilegais  e superfaturados da Festa de 

Emancipação de 2012; chegou a emitir  declarações falsas de execução de serviço para 

possibilitar  o  pagamento  antecipado  das  atrações  Fábio  Júnior  e  Zezé  di  Camargo  e 

Luciano; o seu comprometimento na organização do esquema de fraude durante o período 

carnavalesco foi tão intensa que ela chegou a se desfazer do número usado durante os 

“negócios”, conforme informado por sua genitora e investigada KELLEY MARGARETH em 

diálogo  com  terceiro;  chegou,  também,  a  negociar  com  um  empresário  um  eventual 

desconto “na parte” do ex-Prefeito EMILSON BORBA;

6 - KELLEY MARGARETH MIRANDA DA FONSECA TEIXEIRA: ex-

Secretária  de  Turismo,  responsável  pela  organização  do  Carnaval  2012,  ao  lado  das 

investigadas  KATIUSCIA  MIRANDA  DA  FONSECA  MONTENEGRO  (irmã)  e  KALINY 

KAREN  DA FONSECA TEIXEIRA (filha);  pode  ser  considerada  uma  da  mentoras  do 

esquema fraudulento de licitações;  manteve contato direto com as investigadas TÉRCIA 

RAQUEL OLEGÁRIO  CARVALHO,  Secretária  de  Administração  e  Finanças,  e  GEUSA 

MORAIS  para  resolver  as  pendências  do  evento;  consentiu  na  participação  ativa  da 

investigada Kaliny Karen, sua filha, na organização do Carnaval 2012, chegando a informar 

em diálogo com terceiro que o comprometimento da filha na organização do evento foi tão 

intensa que ela chegou a se desfazer do número usado durante os “negócios”; participou 

diretamente da contratação fraudulenta de CLODUALDO BAHIA/DESIGNER BRASIL LTDA 

para  o   Carnaval  2012  e  Festa  de  Paixão  de  Cristo  de  2012,  orientando,  inclusive,  a 

investigada  TERCIA  RAQUEL  a  proceder  o  pagamento  antecipado;  mantém  parceria 

consolidada com o investigado CLODUALDO BAHIA, cobrando dele, já no mês de março de 

2012, a regularização de pendências fiscais para evitar problemas na futura contratação da 

Festa de São de 2012; 

7  -  GEUSA  DE  MORAIS  LIMA  SALES:  exerce  a  função  de 

tesoureira do Município desde a gestão do ex-Prefeito Auricélio dos Santos Teixeira; teve 

participação  ativa  e  determinante  na  organização  do  Carnaval  2012  e  Festa  de 

Emancipação 2012,  recebendo documentos,  preparando os  processos de contratação e 

enviando as “coisas” para os cabeças da organização criminosa; foi a responsável por se 

dirigir a Natal, a mando da investigada TÉRCIA RAQUEL OLEGARIO DE CARVALHO, para 

realizar  pagamento  ao  investigado  Clodualdo  Bahia  Nogueira  antes  da  realização  do 

serviço;  também  foi  a  responsável  pelo  saque  integral  de  um  cheque  no  valor  de  R$ 

107.500,00  emitido  nominalmente  em  benefício  da  empresa  CAVEL  PRODUÇÕES 

EVENTOS  E  SERVIÇOS  LTDA,  intermediária  da  contratação  superfaturada  da  Banda 
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Cheiro de Amor para a Festa de Emancipação;

8  -  TÉRCIA  RAQUEL  OLEGÁRIO  CARVALHO:  Secretária  de 

Administração e Finanças desde a gestão do ex-Prefeito Auricélio dos Santos;  pode ser 

considerada um “braço-direito” do alto escalão; teve papel fundamental na organização das 

fraudes  relacionadas  ao  Carnaval  2012  e  Festa  de  Emancipação  2012,  orientando  o 

trabalho da investigada e tesoureira GEUSA MORAIS; manteve contato várias vezes com o 

investigado  CLODUALDO  BAHIA,  deixando-o  a  par  das  providências  adotadas  para  a 

consumação das contratações  fraudulentas  e  acertando com ele  o  encaminhamento  da 

investigada  Geusa  Morais  a  Natal  para  um  encontro  de  acerto  de  contas;  durante  a 

organização manteve contato diário com as investigadas KATIUSCIA, KELLEY E KALINY, 

para  tratar  da  “preparação”  dos  contratos,  da  emissão  de  recibos  e  realização  de 

pagamentos; teve ciência e participação irrestrita em todas as irregularidades perpetradas 

pela  organização  criminosa,  como  demonstram  os  diálogos  codificados  e  as  trocas  de 

mensagens por vias diversas, inclusive “bilhetinhos”,  prontificando-se sempre a organizar 

“as  coisas”;  teve  papel  relevante  para  que  os  pagamentos  pudessem  ser  feitos  ao 

empresário  intermediário  oculto  ROGÉRIO  MEDEIROS  CABRAL JÚNIOR,  auxiliando  a 

emissão das notas fiscais; 

9 - FRANCINILSON NUNES CABRAL:  exerce a função de guarda 

municipal;  teve  auxílio  relevante  na  partilha  dos  “lucros”  decorrentes  da  Festa  de 

Emancipação 2012, sendo responsável pelo saque parcial de um cheque nominal emitido 

em favor da atração Fábio Júnior  e pelo saque integral  do cheque emitido em favor da 

Banda Feras, contratada pela intermediação do empresário e investigado ADONIS ARAÚJO 

DE  ASSIS;  foi  agraciado  logo  depois  dos  saques  pelo  investigado  EMILSON  BORBA 

CUNHA com uma gratificação,  supostamente em virtude de ter  concluído curso de pós-

graduação; 

10  -  FÁBIO  ALVES  DE  MIRANDA: conhecido  como  “Fabinho”, 

atualmente exerce o cargo de assessor de articulação institucional, é primo das investigadas 

KATIUSCIA MIRANDA DA FONSECA MONTENEGRO  (Chefe  de  Gabinete)  e  KELLEY 

MARGARETH  MIRANDA  DA  FONSECA  TEIXEIRA (ex-Secretária  de  Turismo);  teve 

participação determinante na organização do Carnaval 2012, tendo, inclusive, se deslocado 

a  Salvador  para  preparar  os  documentos  que faltavam em relação  a  várias  atrações  e 

autenticar  outros;  comunicou-se  várias  vezes  com  os  cabeças  do  esquema através  de 

códigos e mecanismos de comunicação/troca de mensagens com fins de dificultar eventuais 

investigações;
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11  -  ROSÂNGELA DE  MORAES  FREIRE:  assessora  técnica  na 

Secretaria de Turismo; teve participação intensa na organização das Festas de São José, 

Santo Expedito e, principalmente, da Festa de Emancipação 2012; participou ativamente da 

montagem dos processos da Festa de Emancipação,  realizando os primeiros contatos com 

as atrações, recebendo os documentos por e-mail para adiantar o processo de contratação 

e preparando os documentos que seriam assinados de uma vez só pela investigada KALINY 

KAREN, já nomeada Secretária de Turismo; providenciou, inclusive, a extração de certidões 

ausentes  de  algumas  atrações  para  possibilitar  a  conclusão  do  procedimento  de 

contratação;   

12 - RUDRIGO COSTA DOS SANTOS MIRANDA: assessor técnico 

na Secretaria  de Turismo e  primo do ex-Prefeito  Auricélio dos Santos;  teve participação 

intensa na organização das Festas de São José, Santo Expedito e, principalmente, da Festa 

de Emancipação 2012;  participou ativamente  da montagem dos processos da Festa de 

Emancipação,   realizando  os  primeiros  contatos  com  as  atrações,  recebendo  os 

documentos  por  e-mail  para  adiantar  o  processo  de  contratação  e  preparando  os 

documentos que seriam assinados de uma vez só pela investigada KALINY KAREN, já 

nomeada  Secretária  de  Turismo;  manteve  diálogos  comprometedores  com  a  então 

Secretária de Turismo e investigada KELLEY MARGARETH sobre a escolha das bandas da 

Festa de São José e Santo Expedito, havendo indícios, inclusive, de que ele mesmo poderia 

ser  contratado  para  participar  do  evento,  caso  uma  das  atrações  desistisse;  manteve 

contato diversas vezes com empresários contratados para resolver pendências relacionadas 

a documentos necessários para realização dos pagamentos;  

13 - CLODUALDO BAHIA NOGUEIRA: é decorador e um dos sócios 

da empresa DESIGNER BRASIL LTDA; foi agraciado como pessoa física e através da sua 

empresa em três contratações ilegais  e superfaturadas no curto período de três meses, 

somando os três contratos a exorbitante quantia  de  R$ 1.001.300,00;  manteve contato 

direto  e  contínuo  com  as  investigadas  KATIUSCIA,  KELLEY  MARGARETH  e  TERCIA 

RAQUEL para  “acertar”  os  detalhes  das  avenças;  recebeu  pagamento  antecipado  pela 

realização  dos  serviços  em sua  empresa em Natal  através  da investigada  e  tesoureira 

GEUSA MORAIS; há fortes indícios de que mantém uma parceria contínua e solidificada 

com as investigadas KATIUSCIA MIRANDA e KELLEY MARGARETH para a decoração dos 

eventos Municipais;

14 -  DESIGNER BRASIL LTDA:  tem em seu quadro como um dos 

sócios  o  investigado Clodualdo Bahia  Nogueira;  foi  contratada  através de procedimento 
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fraudulento  de  inexigibilidade  de  licitação  para  a  realização  da  decoração  da  Festa  de 

Paixão  de  Cristo  2012  (R$  150.000,00)  e  para  a  Festa  de  Emancipação  de  2012 (R$ 

398.000,00), somando as duas contratações o valor de R$ 548.000,00; há provas de que os 

procedimentos contratuais foram fabricados após o acerto ente o representante da empresa 

Clodualdo Bahia Nogueira e as investigadas KELLEY MARGARETH, KATIUSCIA MIRANDA 

e  TERCIA  RAQUEL;  foi  contemplada  com  pagamentos  antecipados  realizados  às 

escondidas na cidade de Natal através da investigada e tesoureira GEUSA MORAIS; possui 

relacionamento consolidado e contínuo com agentes públicos do Município de Guamaré 

para obter contratos fraudulentos e de valores vultosos;   

15  -  ROGÉRIO  MEDEIROS  CABRAL  JÚNIOR:  sócio  oculto  da 

empresa  MOTA PROMOCOES E EVENTOS LTDA.  -  ME (NOME FANTASIA: FONTTES 

PROMOCOES  E  EVENTOS)  ;  intermediou  também  de  forma  oculta  a  venda  de  nove 

atrações  ao  Município  de  Guamaré  para  a  Festa  de  Carnaval  de  2012,  negociando 

diretamente com a investigada KALINY KAREN, que à época não exercia qualquer cargo 

público; acertou com a investigada KALINY KAREN o endosso de vários cheques emitidos 

em benefício das atrações para cobrir despesas feitas antecipadamente por ele, dirigindo-se 

a Salvador para obter o endosso; também é, atualmente, um dos sócios da Banda  Forro 

Pegado contratada para o Carnaval de 2012 com superfaturamento de R$ 94.000,00;  há 

fortes  indícios  de  que  o  investigado  foi  o  responsável,  ao  lado  da  investigada  KALINY 

KAREN,  pela  repartição  dos  lucros  decorrentes  das  contratações  ilegais  do  evento 

carnavalesco de 2012;

16  -  MOTA  PROMOCOES  E  EVENTOS  LTDA.  -  ME  (NOME 

FANTASIA: FONTTES PROMOCOES E EVENTOS): tem como sócio oculto o investigado 

ROGÉRIO  MEDEIROS  CABRAL  JÚNIOR,  responsável  pela  negociação  fraudulenta  e 

superfaturada de nove atrações musicais para o Carnaval de 2012, havendo indícios de que 

o investigado e representante da empresa foi responsável, ao lado da investigada KALINY 

KAREN,  pela  repartição  dos  lucros  decorrentes  das  contratações  ilegais  do  evento 

carnavalesco de 2012; 

17 - EDVANIO DE OLIVEIRA DANTAS: exerce a função de radialista 

e de suposto empresário do ramo de eventos; foi responsável pela intermediação ilegal da 

Banda Grafith no Carnaval de 2012 e pela intermediação também ilegal da Banda Jumento 

Desembestado  para  a  Festa  de  Emancipação,  sendo  as  duas  contratações 

comprovadamente  superfaturadas;  não  é  o  empresário  exclusivo  das  bandas,  mas 

intermediou  as  contratações  superfaturadas,  havendo indícios  de  que  a  sua empresa é 
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usada como mero instrumento para as fraudes; assinou o contrato da Banda Grafith em 

relação  ao  Carnaval  2012,  mesmo  ciente  de  que  a  banda  estava  sendo  vendida  ao 

Município pelo intermediário oculto e investigado ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL JÚNIOR, 

apenas para compor o processo;

18  -  EDVANIO  DE  OLIVEIRA DANTAS  –  ME:  tem  como  único 

representante o radialista Edvânio de Oliveira Dantas; tem sido usada reiteramente para 

fraudar contratações com o Poder Público; esta empresa foi responsável pela intermediação 

ilegal da Banda Grafith no Carnaval de 2012 e pela intermediação também ilegal da Banda 

Jumento  Desembestado  para  a  Festa  de  Emancipação,  sendo  as  duas  contratações 

comprovadamente superfaturadas; 

19 - CRISTIANO GOMES DE LIMA JÚNIOR:  é um dos sócios da 

empresa BANDA GRAFITH PRODUCOES E PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA – ME; além 

de proprietário é o verdadeiro empresário da Banda Grafith, que tem sido contratada, por 

diferentes  empresas intermediárias,  para  participar  de  eventos  em vários  Municípios  do 

Estado,  recebendo cachês substancialmente diferentes;  há fortes indícios  de que esteja 

diretamente envolvido no suposto “esquema” de superfaturamento dos contratos firmados 

com  o  Município  de  Guamaré,  já  que  forneceu  os  documentos  da  banda  para  que  a 

contratação  fosse  intermediada,  de  forma  oculta  e  superfaturada,  pelo  empresário  e 

investigado ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL JÚNIOR; há indícios também de que pode ter 

devolvido, na data do show, pagamento recebido em dinheiro de ROGÉRIO MEDEIROS 

CABRAL JÚNIOR em troca do cheque emitido em favor da banda;

20 - ANGÉLICA DIAS DE ARAÚJO: ao lado de CRISTIANO GOMES 

DE  LIMA  JÚNIOR,  compõe  o  quadro  societário  da  empresa  BANDA  GRAFITH 

PRODUCOES E PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA – ME, reiteradamente contratada por 

valores superfaturados em  eventos realizados em vários Municípios do Estado; há fortes 

indícios de que a Banda Grafith  esteja diretamente envolvida no suposto “esquema” de 

superfaturamento  dos  contratos  firmados  com  o  Município  de  Guamaré,  já  que  seus 

documentos  foram  fornecidos  pelos  responsáveis  para  que  a  contratação  fosse 

intermediada,  de  forma  oculta,  pelo  empresário  e  investigado  ROGÉRIO  MEDEIROS 

CABRAL JÚNIOR;

21  -  BANDA  GRAFITH  PRODUCOES  E  PROMOÇÕES 

ARTISTICAS LTDA – ME: possui em seu quadro como sócios os empresários  CRISTIANO 

GOMES DE LIMA JÚNIOR e ANGÉLICA DIAS DE ARAÚJO; foi  reiteradamente contratada 
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por valores superfaturados em eventos realizados em vários Municípios do Estado; há fortes 

indícios de que a Banda Grafith  esteja diretamente envolvida no suposto “esquema” de 

superfaturamento  dos  contratos  firmados  com  o  Município  de  Guamaré,  já  que  seus 

documentos  foram  fornecidos  pelos  responsáveis  para  que  a  contratação  fosse 

intermediada,  de  forma  oculta,  pelo  empresário  e  investigado  ROGÉRIO  MEDEIROS 

CABRAL JÚNIOR;

22 - ADONIS ARAÚJO DE ASSIS: é o suposto empresário da Banda 

Forró de Luxo, contratada de forma irregular e superfaturada pelo Município de Guamaré 

para o Carnaval de 2012; também é o suposto empresário da Banda Feras, contratada com 

visível  superfaturamento  de  preço  pelo  Município  de  Guamaré  para  a  Festa  de 

Emancipação 2012; há fortes indícios de que está inserido no esquema fraudulento, já que 

os cheques emitidos em favor banda Feras foram por ele endossados,  sendo o cheque 

referente  ao  pagamento  da  Festa  de  Emancipação  sacado  integralmente  pelo  guarda 

municipal e investigado FRANCINILSON NUNES CABRAL, não se sabendo sequer qual 

valor teria sido efetivamente recebido pela banda;

23 - ADONIS ARAÚJO DE ASSIS – ME: é a empresa utilizada pelo 

investigado ADONIS ARAÚJO DE ASSIS para realizar contratações ilegais e superfaturadas 

com o Munincípio de Guamaré-RN; foi a responsável pelas contratações das Bandas Banda 

Forró de Luxo (Carnaval 2012) e Banda Feras (Festa de Emancipação 2012);  há fortes 

indícios de que a empresa está inserida no esquema fraudulento, já que o cheque emitido 

em seu favor com relação à Festa de Emancipação foi endossado pelo investigado ADONIS 

ARAÚJO  DE  ASSIS  e  sacado  integralmente  pelo  guarda  municipal  e  investigado 

FRANCINILSON  NUNES  CABRAL,  não  se  sabendo  sequer  qual  valor  teria  sido 

efetivamente  recebido  pela  banda  Feras;  ademais,  o  Cheque  n.º  851599,  emitido  em 

benefício da empresa Adonis Araújo de Assis – ME para pagamento da Banda Forró de 

Luxo foi igualmente endossado pelo investigado;

24 -  CARLOS VEROLA CATANDI:  é um dos sócios  da empresa 

CAVEL  PRODUÇÕES  EVENTOS  E  SERVIÇOS  LTDA,  intermediária  da  contratação 

superfaturada em R$ 165.000,00 da Banda Cheiro de Amor para a Festa de Emancipação 

de 2012 (contrato da banda com a Cavel - R$ 50.000,00; contrato da Cavel com o Município 

de Guamaré - R$ 215.000,00); além do claro superfaturamento, há fortes indícios de que o 

empresário está inserido no esquema fraudulento de desvio de recursos públicos,  já que o 

cheque nº 859832 (R$ 107.500,00) emitido em nome da CAVEL PRODUÇÕES foi sacado 

integralmente pela investigada GEUSA MORAIS LIMA SALES (tesoureira do Muncípio de 
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Guamaré-RN) e o cheque nº 859832 (R$ 107.500,00) também emitido em nome da  CAVEL 

PRODUÇÕES foi destinado a quatro pessoas diferentes (R$ 52.700,00 – Banda Cheiro; R$ 

15.000,00 – Ana Cláudia; R$ 31.300,00 – Carlos Alberto Catandi e R$ 8.500,00 – saque por 

terceiro não identificado); como prova da sua participação ativa no esquema tem-se ainda, o 

fato de seu parente Carlos Alberto Catandi, mesmo sem aparecer em qualquer contrato, ter 

sido agraciado com depósitos decorrentes de transações efetuadas com um cheque emitido 

em benefício da CAVEL e outro em benefício da empresa MC3 Promoções e Produções 

Artísticas Ltda (representante do cantor Fábio Junior); outro indício de irregularidade é que a 

firma do investigado CARLOS VEROLA CATANDI, sócio da empresa CAVEL PRODUÇÕES 

EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, sediada em São Paulo, foi reconhecida na   mesma data   e   

no   mesmo cartório  , qual seja, 2º Ofício de Notas de Salvador, da firma do Sr. CELSO LUIZ 

GIUNTI,  sócio  da  MC3  PROMOÇÕES E  PRODUÇÕES ARTÍSTICAS,  sediada  em  São 

Paulo (representante do artista Fábio Junior), apresentando as propostas de preço das duas 

atrações, ademais, a mesma redação;      

25  -  CARLOS  ALBERTO  CATANDI:  é  provavelmente  parente  do 

investigado Carlos Verola Catandi; mesmo sem ser sócio ou procurador da empresa CAVEL 

PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, intermediária da contratação superfaturada 

em  R$  165.000,00  da  Banda  Cheiro  de  Amor  ou  da  empresa  MC3  PROMOÇÕES  E 

PRODUÇÕES ARTÍSTICAS (responsável pela contratação superfaturada do artista Fábio 

Junior) foi agraciado com depósitos decorrentes de transações efetuadas com um cheque 

emitido em benefício da CAVEL e outro em benefício da MC3, havendo fortes indícios de 

que seja um sócio oculto da empresa CAVEL e tenha intermediado também de forma oculta 

a contratação do Cantor Fábio Júnior,  já  que recebeu aparentemente sem justificativa a 

quantia de R$ 63.170,00 (sessenta e três mil cento e setenta reais); 

26 - CAVEL PRODUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS LTDA: tem em 

seu quadro como um dos sócios o empresário CARLOS VEROLA CATANDI; há indícios de 

que o  investigado Carlos  Alberto  Catandi, provavelmente  parente  do investigado Carlos 

Verola  Catandi,  seja  um  sócio  oculto  desta  empresa,  pois,  mesmo  sem  aparecer  em 

qualquer contrato, foi agraciado com depósitos decorrentes de transações efetuadas com 

um  cheque  emitido  em  benefício  da  CAVEL  e  outro  em  benefício  da  empresa  MC3 

Promoções  e  Produções  Artísticas  Ltda  (representante  do  cantor  Fábio  Junior);  foi  a 

empresa utilizada pelo investigado CARLOS VEROLA CATANDI para realizar a contratação 

ilegal  e  superfaturada  em  R$  165.000,00  da  Banda  Cheiro  de  Amor  para  a  Festa  de 

Emancipação de 2012 (contrato da banda com a Cavel - R$ 50.000,00; contrato da Cavel 

com  o  Município  de  Guamaré  -  R$  215.000,00);  participou  claramente  do  esquema 
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fraudulento de desvio de recursos públicos,  já que o cheque nº 859832 (R$ 107.500,00) 

emitido  em seu  favor  foi  sacado  integralmente  pela  investigada  GEUSA MORAIS LIMA 

SALES (tesoureira do Muncípio de Guamaré-RN) e o cheque nº 859832 (R$ 107.500,00) 

também emitido em nome seu favor foi destinado a quatro pessoas diferentes (R$ 52.700,00 

– Banda Cheiro; R$ 15.000,00 – Ana Cláudia; R$ 31.300,00 – Carlos Alberto Catandi e R$ 

8.500,00 – saque por terceiro não identificado); 

27 -  AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS- 

LTDA: foi  contratada através de procedimento  fraudulento  de inexigibilidade de licitação 

para  a  realização  de  show no  Carnaval  de  2012;  há  comprovação  de  que,  embora  a 

contratação tenha ocorrido diretamente com a atração, houve claro agenciamento ilegal do 

investigado ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL JÚNIOR, consoante interceptação telefônica; a 

contratação da banda com o Município de Guamaré-RN para o carnaval de 2012 custou aos 

cofres  públicos  a  soma de  R$  300.000,00,  enquanto  a  realização  do  mesmo show no 

Município de Cajazeiras-PB intermediada por outra pessoa jurídica saiu pelo valor de R$ 

200.000,00, demonstrando um superfaturamento de pelo menos R$ 100.000,00;

28  -  LEVANOIZ  EDITORA  PRODUCOES  ARTISTICAS  E 

ENTRETENIMENTOS-  LTDA:  embora  tenha  sido  contratada  diretamente  pela 

Prefeitura(contrato assinado com a própria banda), ficou evidente que foi uma das bandas 

agenciadas ilegalmente pelo investigado ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL JÚNIOR; a sua 

participação no esquema de desvio de dinheiro público restou suficientemente comprovada, 

uma vez que que os Cheques n.sº  853800 e 853789, emitidos em benefício da empresa 

LevaNoiz  Produções  Artisticas  e  Entretenimento  Ltda,  foram  endossados  pelo  seu 

representante, sendo um forte indício de que a atração recebeu valor inferior ao do contrato 

em dinheiro e o cheque ficou em poder da organização criminosa; 

29 -  SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS-  LTDA: embora 

tenha sido contratada diretamente pela Prefeitura de Guamaré-RN (contrato assinado com a 

própria  banda),  ficou  evidente  que  foi  uma  das  bandas  agenciadas  ilegalmente  pelo 

investigado ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL JÚNIOR; além da ilegal intermediação oculta, 

comprovou-se  que  os  valores  foram  superfaturados,  pois  a  banda  foi  contratada  por 

Guamaré pelo valor de R$ 144.000,00, mas o custo do show nas mesmas condições pelo 

Município de Areia Branca (mesmo dia, evento e contratação direta) foi quase a metade do 

valor (R$ 79.300,00);

30 - FORRO PEGADO PROMOCOES EVENTOS LTDA:  igualmente 
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foi uma das bandas agenciadas ilegalmente de forma oculta pelo investigado ROGÉRIO 

MEDEIROS CABRAL JÚNIOR; seguindo o mesmo modus operandi da banda Saia Rodada, 

a  banda  Forró  Pegado  foi  contratada  diretamente  pelo  Município  de  Guamaré,  porém 

custou, injustificadamente, mais caro aos cofres públicos do que a contratação realizada 

pelo com o Município de Touros através de uma empresa intermediária, ficando evidente a 

participação da banda no esquema de desvio de recursos públicos;

31  -  RAFA  PRODUCOES  E  EDICOES  MUSICAIS  LTDA:  é  a 

detentora exclusiva dos direitos do artista Ricardo Chaves; contribuiu decisivamente para a 

contratação  fraudulenta  por  inexigibilidade  de  licitação  e  superfaturada  do  artista  pelo 

Município  de Guamaré para o Carnaval/2012 através da empresa intermediária  Marcelo 

Eduardo Lemos Pereira – ME (Nome de fantasia: Toca do Fender Produções) pelo valor de 

R$ 270.000,00, através da celebração de contrato de cessão de direitos às vésperas do 

evento; como indícios da participação na fraude, tem-se, ainda, o fato de o mesmo artista ter 

sido contratado através de outras duas empresas intermediárias para o Carnaval de 2012 

dos Municípios de Apodi (R$ 83.000,00) e Assu (R$ 90.000,00) por valores bem inferiores 

aos supostamente pagos por Guamaré; ademais, o Cheque nº 853867, emitido em benefício 

da empresa Marcelo Eduardo Lemos Pereira-ME foi endossado, sendo forte indício de que a 

atração recebeu valor inferior ao do contrato em dinheiro e o cheque ficou em poder da 

organização criminosa para compor o processo de pagamento; 

32 - ALB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA: intermediou ilegalmente 

a  contratação  por  inexigibilidade  de  licitação  da  Banda  Chicabana  pelo  Município  de 

Guamaré para o Carnaval/2012; participou claramente do esquema fraudulento de desvio de 

recursos públicos, já que o valor do contrato com o Município de Guamaré (R$ 262.000,00) 

foi substancialmente superior ao valor de contrato celebrado também para o Carnaval/2012 

pelo  Município  de  Tianguá-CE  com  outra  empresa  intermediária  para  apresentação  da 

mesma atração (R$ 170.000,00); 

33  -  KN  MEDEIROS  ME  (BANDA  BAKULEJO): é  a  empresa 

representante  da  Banda  Bakulejo;  foi  responsável  pela  contratação  superfaturada  da 

referida  atração com o Município  de  Guamaré-RN para  o  Carnaval  de  2012;  participou 

claramente  do  esquema fraudulento  de  desvio  de  recursos  públicos,  já  que  o  contrato 

celebrado diretamente com o Município de Guamaré-RN para show no dia 19.02.12 (R$ 

40.000,00) custou mais caro aos cofres públicos do que a contratação para apresentação da 

banda com o Município de Apodi através da empresa intermediária Girliane Vieira de Arruma 

– ME, para o Carnaval do mesmo ano (R$ 22.500,00).  
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34 - THE FROIS LTDA ME: a banda foi contratada diretamente pelo 

Município  de  Guamaré  para  o  Carnaval  de  2012;  participou  claramente  do  esquema 

fraudulento de desvio de recursos públicos, já que o contrato celebrado diretamente com o 

Município de Guamaré-RN para a realização de  um único show (R$ 30.000,00) custou 

aproximadamente o dobro da contratação também direta com o Município de Lajes para a 

realização de dois shows no Carnaval do mesmo ano (R$ 17.280,00); como comprovação 

do envolvimento ilegal da empresa no esquema fraudulento de organização de eventos, 

tem-se ainda o fato de que o contrato com o Município de  São Paulo do Potengi  para 

realização de show também no carnaval de 2012, através de uma empresa intermediária 

(R$ 11.500,00), foi quase 1/3 do preço da contratação direta com Guamaré.

35 -  T & M EVENTOS E LOCACOES LTDA – ME:  intermediou 

ilegalmente a contratação por inexigibilidade de licitação da banda Phapiro para o Carnaval 

2012 pelo  Município  de Guamaré,  a  qual,  ademais,  consoante  informações  colhidas  na 

interceptação  telefônica,  foi  uma  das  bandas  agenciadas  pelo  investigado  ROGÉRIO 

MEDEIROS CABRAL JÚNIOR;  contribuiu  decisivamente  para  o  esquema de  desvio  de 

recursos públicos, pois há comprovação de que o contrato foi superfaturado, e o cheque n.º 

851219, emitido em benefício da empresa T & M Eventos e Locações Ltda foi endossado, 

sendo um forte indício de que a atração recebeu valor inferior ao do contrato em dinheiro e o 

cheque ficou em poder da organização criminosa; 

36  -  CRISTIANO  CLAYTON  SOUZA  LIMA  (BANDA  INALA):  é 

representante da Banda Inala e foi responsável pela contratação superfaturada da referida 

atração com o Município de Guamaré-RN para o Carnaval de 2012;  participou claramente 

do esquema fraudulento de desvio de recursos públicos, já que os cheques nºs 859689 e 

859694  emitidos  em  benefício  de  CRISTIANO  CLAYTON  SOUZA LIMA  foram  por  ele 

endossados, sendo um forte indício de que a atração recebeu valor inferior ao do contrato 

em dinheiro e o cheque ficou em poder da organização criminosa; 

37 - LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA (Nome Fantasia: Êxito 

promoções e Eventos): é a suposta representante exclusiva das bandas Garota Safada e 

Amigos  Sertanejos,  contratadas  com  superfaturamento  de  preços  para  apresentação 

artística  na Festa  de Emancipação Política de 2012;  participou claramente do esquema 

fraudulento de desvio de recursos públicos através do superfaturamento de valores, pois a 

contratação da Banda Garota Safada com o Município de Guamaré custou R$ 157.000,00, 

enquanto a contratação da mesma atração alguns meses antes pelo Município de Pedras de 
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Fogo-PB custou R$ 37.500,00; como comprovação da participação no esquema, tem-se, 

ainda,  o  superfaturamento  relacionado  à  Banda  Amigos  Sertanejos,  que  custou  R$ 

13.000,00 a mais do que a contratação realizada pelo Município de Assú um mês depois em 

pleno período de São João;

38  -  CRISTIANO  FERNANDES  MAGALHÃES:  é  procurador  da 

empresa   F.A.F MACHADO, responsável pela intermediação ilegal do contrato celebrado 

com  o  Município  de  Guamaré  para  apresentação  da  Banda  Parangolé  na  Festa  de 

Emancipação de 2012; colaborou decisivamente para o desvio de recursos públicos através 

da contratação superfaturada da referida atração, contratada pelo valor de R$ 228.000,00 

(contrato do Município com a empresa  F.A.F MACHADO),  mas remunerada de fato com 

praticamente metade do valor, qual seja, R$ 120.000,00 (contrato da  F.A.F MACHADO com 

a  empresa WM PRODUÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA, detentora dos direitos da 

Banda Parangolé);

39 - MC3 PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA: tem 

em seu quadro societário as pessoas de Celso Luis Giunt  e Matheus Amaro Fernandes 

Nazareth; é a detentora exclusiva dos direitos do artista Fábio Júnior; foi responsável pela 

contratação superfaturada do artista para a Festa de Emancipação 2012 de Guamaré-RN 

pelo valor de R$ 290.000,00, enquanto a contratação do mesmo artista um mês depois pelo 

Município de Barbalha-CE custou menos da metade do valor (R$ 122.500,00); participou 

claramente do esquema fraudulento de desvio de recursos públicos, já que o cheque nº 

863905 (R$ 137.750,00)  emitido em seu favor  foi  parcialmente sacado pelo  investigado 

FRANCINILSON NUNES CABRAL (R$ 86.680,00) e o restante (R$ 51.070,00) foi destinado 

a duas pessoas diferentes (R$ 19.200,00 – Elaine Aparecida Hidlago e R$ 31.870,00 – 

Carlos  Alberto  Catandi);  outro  indício  de  fraude  é  que  a  firma do investigado CARLOS 

VEROLA CATANDI,  sócio  da  empresa  CAVEL PRODUÇÕES  EVENTOS  E  SERVIÇOS 

LTDA, sediada em São Paulo, foi reconhecida na   mesma data   e no   mesmo cartório  , qual 

seja, 2º Ofício de Notas de Salvador, da firma do Sr. CELSO LUIZ GIUNTI, sócio da MC3 

PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, sediada em São Paulo,   apresentando as 

propostas de preço das duas atrações, ademais, a mesma redação;      

6.2 FUNDAMENTOS DA BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E DOMICILIAR

A busca  e  apreensão  domiciliar  e  de  pessoas  é  regulada  pelos 

artigos 240 e ss. do CPP.
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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  o 

conhecimento  acerca da intensificação e  aprofundamento  das investigações provoque a 

destruição de provas relevantes. 

Além disso, há fundadas razões para se concluir que os investigados 

mantêm em suas residências, escritórios ou sedes de empresas, documentos relevantes 

para o esclarecimento de outras circunstâncias criminosas e 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 jurista Magalhães Noronha, em sua 

obra Curso de Direito Processual Penal, preleciona:

"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 
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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;
(…)
h) colher qualquer elemento de convicção.”

Pois  bem,  já  estando  fartamente  demonstrada  nesta  peça  a 

existência de indícios do cometimento de crimes de quadrilha, fraude à licitação, falsidade 

ideológica,  lavagem  de  dinheiro  e  outros  pelos  investigados,  torna-se  necessária  a 

apreensão dos documentos utilizados nos delitos, sendo provável que os investigados os 

possuam em suas empresas e residências.

É  certo  que,  a  partir  da  busca  e  apreensão  de  documentos  nas 

residências de pessoas e/ou empresas contratadas direta ou indiretamente pelo Município 

para  a  realização  dos  eventos  seja  possível  ter  acesso  a  documentos  capazes  de 

esclarecer, ainda mais, a organização do esquema criminoso.  

Além disso,  necessário  que  idêntica  diligência  ocorra  na  Prefeitura 

Municipal  de  Guamaré  e  outras  dependências  de  órgãos  municipais,  local  onde  são 

“fabricados” os procedimentos de contratação e onde certamente estão armazenados todos 

os documentos relacionados às contratações ilegais.

Ora, se os procedimentos são criados na própria administração, 
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cabendo aos servidores redigir propostas, receber e encaminhar os documentos para 

a finalização do contrato, obviamente imprescindível buscar documentos em tal local.

No caso, é evidente a imprescindibilidade da busca e apreensão em 

diversos  locais,  dentre  eles  na  PREFEITURA MUNICIPAL DE  GUAMARÉ  e  em  outros 

órgãos da administração municipal e no endereço dos empresários CLODUALDO BAHIA 

NOGUEIRA e  respectiva  empresa  DESIGNER  BRASIL  LTDA;   ROGÉRIO  MEDEIROS 

CABRAL JÚNIOR e respectiva empresa  MOTA PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - ME 

(NOME  FANTASIA:  FONTTES  PROMOCOES  E  EVENTOS);   EDVANIO  DE  OLIVEIRA 

DANTAS  e  respectiva  empresa  EDVANIO  DE  OLIVEIRA DANTAS  –  ME; CRISTIANO 

GOMES DE LIMA JÚNIOR,  ANGÉLICA DIAS DE ARAÚJO e respectiva empresa  BANDA 

GRAFITH PRODUCOES E PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA – ME;  ADONIS ARAÚJO DE 

ASSIS  e  respectiva  empresa  ADONIS  ARAÚJO  DE  ASSIS  –  ME;  CARLOS  ALBERTO 

CATANDI;  CARLOS  VEROLA  CATANDI  e  respectiva  empresa  CAVEL  PRODUÇÕES 

SERVIÇOS E  EVENTOS LTDA; CRISTIANO  CLAYTON SOUZA LIMA (BANDA INALA); 

CRISTIANO FERNANDES MAGALHÃES, bem como das empresas AVIOES DO FORRO 

GRAVACOES  E  EDICOES  MUSICAIS-  LTDA,  LEVANOIZ  EDITORA  PRODUCOES 

ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS- LTDA, SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS- 

LTDA,  FORRO  PEGADO  PROMOCOES  EVENTOS  LTDA,  RAFA  PRODUCOES  E 

EDICOES MUSICAIS  LTDA,  ALB  PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA (CHICABANA),  KN 

MEDEIROS  ME  (BANDA BAKULEJO),  THE  FROIS  LTDA ME,   T  &  M  EVENTOS  E 

LOCACOES LTDA – ME, LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA (Nome Fantasia: Êxito 

promoções e Eventos) e MC3 PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA,  sendo 

certo  que os  requeridos  manuseiam costumeiramente  os documentos  que interessam à 

investigação, o que pode acarretar ocultação dos mesmos. 

Quantos aos agentes públicos, há fortes indícios de que eles, com a 

colaboração dos demais investigados,  manipularam procedimentos,  a  ponto de criar  um 

procedimento licitatório para justificar uma contratação. Assim,  a busca e apreensão nos 

locais indicados facilitará a coleta e produção de provas concentrada apenas num momento, 

caso  contrário  poderá  dificultar  a  sua  realização,  diante  dos  inúmeros  cuidados  que  a 

organização criminosa adota para prejudicar a instrução criminal e manipular as versões dos 

fatos, o que já foi fartamente demonstrado no decorrer desta peça.

Como  já  afirmado,  há  elementos  concretos  que  apontam  a 

participação efetiva de todos os investigados em um esquema montado na Prefeitura de 

Guamaré,  para  fraudar  licitações  públicas  e  desviar  recursos  públicos,  a  evidenciar  a 
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existência de diversos crimes, assim, imprescindível a busca e apreensão, com intuito de 

possibilitar  alargamento e aprofundamento das investigações,  mesmo porque,  em casos 

revestidos  de  complexidade,  impera,  quase  sempre,  a  “lei  do  silêncio”,   esbarrada  na 

identificação plena da autoria dos crimes mencionados.

Destarte,  mais  do  que  comprovada  a  necessidade,  também,  da 

busca e apreensão pessoal e domiciliar de EMILSON DE BORBA CUNHA, KATIUSCIA 

MIRANDA DA FONSECA MONTENEGRO,  KALINY KAREN DA FONSECA TEIXEIRA, 

KELLEY MARGARETH MIRANDA DA FONSECA TEIXEIRA, GEUSA DE MORAIS LIMA 

SALES, TÉRCIA RAQUEL OLEGÁRIO CARVALHO, FRANCINILSON NUNES CABRAL, 

FÁBIO ALVES DE MIRANDA, ROSÂNGELA DE MORAES FREIRE, RUDRIGO COSTA 

DOS  SANTOS  MIRANDA,  CLODUALDO  BAHIA  NOGUEIRA,  ROGÉRIO  MEDEIROS 

CABRAL JÚNIOR,  EDVANIO  DE  OLIVEIRA DANTAS,  CRISTIANO  GOMES  DE  LIMA 

JÚNIOR,  ANGÉLICA  DIAS  DE  ARAÚJO,  ADONIS  ARAÚJO  DE  ASSIS,  CARLOS 

ALBERTO CATANDI, CARLOS VEROLA CATANDI,  CRISTIANO CLAYTON SOUZA LIMA 

E CRISTIANO FERNANDES MAGALHÃES.

Assim, demonstrada a presença dos requisitos “fumus boni juris” e 

“pericullum in mora”, há razões fundadas, não restando dúvidas da necessidade da medida 

cautelar pleiteada.

7. LEVANTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL

É  natural  que  no  cumprimento  da  medida  cautelar  de  busca  e 

apreensão  pessoal  e  domiciliar  sejam encontrados  diversos  documentos  resguardados 

pelo sigilo bancário e fiscal, tais como recibos bancários, extratos bancários, comprovantes 

de transferência e movimentação bancária, cheques, talonários, declarações de imposto de 

renda,  dentre  outros.  Tais  documentos,  acaso  sejam  encontrados,  são  de  fundamental 

importância  para  a  elucidação  dos  fatos  aqui  investigados,  bem  como  da  autoria  e 

materialidade delitiva por parte dos requeridos.

Consoante dito alhures, a presente investigação apura a prática de 

diversos ilícitos perpetrados contra a administração pública, ficando evidente a participação 

de uma organização criminosa hierarquizada e com clara divisão de tarefas que tinha como 

foco a dilapidação do patrimônio público.  A quebra de sigilo  bancário e fiscal  é medida 

cautelar imprescindível para demonstrar o caminho efetuado pelo dinheiro público desviado, 

saber por quais contas percorreu e seu destinatário final.
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Ressalte-se que o sigilo bancário e fiscal de alguns investigados já 

foi alvo de medida cautelar deferida no curso da investigação, sendo imprescindível para o 

sucesso da persecução penal que seja deferida a quebra do sigilo bancário e fiscal dos 

documentos eventualmente encontrados e apreendidos no cumprimento desta medida.

7.1 FUNDAMENTOS DO LEVANTAMENTO DO SIGLO BANCÁRIO E FISCAL

A Constituição Federal de 1988, a denominada Constituição Cidadã, 

contemplou no seu bojo, no título pertinente aos direitos e garantias fundamentais, o direito 

a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Esse 

direito  à  inviolabilidade  da  intimidade  e  da  vida  privada  tem  por  escopo  assegurar  ao 

indivíduo,  em  face  do  Estado  e  das  outras  pessoas  que  compõem  o  corpo  social,  o 

resguardo de informações e fatos decorrentes de opções pessoais que não se relacionam 

ou transbordam para a esfera de direitos de terceiros, ou seja, visa a resguardar, no campo 

privado, dados da vida dos indivíduos que somente a ele e seus familiares dizem respeito.

Não  há  como  se  negar  que  as  informações  bancárias  e  fiscais 

constantes  nas  instituições  financeiras  e  na  Receita  Federal  ou  outro  órgão  público 

congênere de âmbito estadual ou municipal, constituam parte da vida privada da pessoa, 

seja  física  ou  jurídica,  e,  portanto,  estejam  abrangidas  pela  proteção  constitucional  à 

privacidade humana.

O direito à inviolabilidade da vida privada, contudo, como todos os 

outros direitos fundamentais da pessoa humana, não tem caráter absoluto, inexpugnável. Ao 

contrário,  os  direitos  fundamentais  devem  sempre  ser  encarados  com certo  relativismo 

quando em confronto com outro ou outros direitos fundamentais, ou quando diante de um 

interesse social prevalente.

O  sigilo  bancário,  no  caso,  não  encontra  disciplina  constitucional 

direta,  inserindo-se,  como  já  explicitado  em  linhas  atrás,  como  parte  do  direito  à 

inviolabilidade da intimidade, da vida privada e do sigilo de dados(art. 5º, inciso X e XII).  

Entretanto, ao tratar do sistema financeiro nacional, a Constituição Federal(art. 192) delegou 

ao legislador constituído a incumbência de estabelecer a forma como será preservado o 

sigilo das transações bancárias,  como também se será permitido alguma forma legal de 

violação a esse sigilo.
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Para regulamentar especificamente o sigilo das transações bancárias 

foi editada a lei complementar federal nº 105, de janeiro de 2001, a qual prescreve em seu 

art. 1º, § 4º, que:

§ 4º. A quebra do sigilo poderá ser decretada, quando necessária  
para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do  
inquérito  ou  do  processo  judicial,  e  especialmente  nos  seguintes  
crimes:

(...)

VII - contra a ordem tributária e a previdência social;

Mesmo antes do advento do aludido diploma legal,  a  violação ao 

sigilo  das  transações bancárias,  por  meio de ordem judicial,  já  era permitido  em nosso 

ordenamento jurídico com fundamento na Lei nº 4.595/64 (art. 38).

Assim, do ponto de vista do direito positivo (dispositivos legais acima 

transcritos)  não  há  dúvida  quanto  à  possibilidade  de  violação  do  sigilo  das  operações 

bancárias  por  meio  de  autorização  judicial,  desde  que  para  instrução  de  investigação 

criminal e instrução processual penal.

Portanto, nos casos em que há indícios razoáveis da ocorrência de 

um fato ilícito - especialmente quando cometido contra o erário - e haja a necessidade do 

conhecimento pelos órgãos de investigação criminal do Estado de operações financeiras 

para esclarecer a existência ou não do ilícito, é imperioso a relativização do direito ao sigilo 

das transações bancárias, como forma de aparelhar as autoridades policiais e o ministério 

público com instrumentos jurídicos para coleta de elemento para formação da opinio delicti.

Importante lembrar, neste instante, que a quebra do sigilo dos dados 

bancários por meio de requisição judicial  não tem a finalidade de satisfazer o prazer ou 

curiosidade da autoridade policial, do juiz ou do ministério público, mas, na verdade, tem 

como  destinatário  o  Estado,  e,  em  última  análise,  a  sociedade,  cujos  interesses  são 

superiores aos das pessoas quando individualmente consideradas. Ressalte-se que o sigilo 

bancário  não  foi  instituído  para  servir  de  escudo  intransponível  para  acobertar  aquelas 

pessoas voltadas para as práticas de ilícitos, mas sim para preservar os negócios lícitos e 

os interesses legítimos dos cidadãos cumpridores de seus deveres.

Por fim, convém ressaltar que o presente pedido encontra guarida na 
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jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que abaixo se transcreve:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL.  RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS.  CRIMES  CONTRA  A  ORDEM  TRIBUTÁRIA.  SIGILOS 
BANCÁRIO  E  FISCAL.  QUEBRA.  DECISÃO  FUNDAMENTADA. 
ACÓRDÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
I  –  A proteção  aos  sigilos  bancário  e  fiscal  não  consubstanciam direito 
absoluto, cedendo passo quando presentes circunstâncias que denotem a 
existência de um interesse público superior.
II  –  Mostra-se  suficientemente  fundamentada  a  decisão  judicial  que,  ao 
determinar a quebra dos sigilos bancário e fiscal, requerida pelo Parquet em 
inquérito policial, indica suficientemente indícios de prática delituosa, e os 
motivos pelos quais  a  medida se faz necessária,  bem como indica com 
precisão o objeto da investigação e a pessoa do investigado.
III – Não há nulidade no acórdão, por falta de fundamentação, se este adota 
como razões de decidir o pronunciamento do Ministério Público de segunda 
instância, transcrevendo-o no corpo do voto. Writ denegado. (HC 15753/CE, 
5ª T., Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ DATA:20/08/2001, PG:00506)

EMENTA:  ADMINISTRATIVO  –  QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO  – 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
-  É  lícita  a  quebra  de  sigilo  bancário,   judicialmente  autorizada,  para 
possibilitar,  em  procedimento  administrativo,  a  apuração  de  eventuais 
ilícitos.  (ROMS  12668/CE –  1ª  T.  –  Rel.  Min.  HUMBERTO GOMES DE 
BARROS, DJ DATA:10/09/2001,  PG:00274)

Ementa  Mandado  de  segurança.  Quebra  de  sigilo  bancário. 
Autorização judicial. Crime de corrupção ativa. Apuração da origem do 
dinheiro oferecido como propina. Legalidade.
- O ordenamento jurídico constitucional, a despeito de elevar à dignidade de 
garantia  fundamental  o  direito  à  inviolabilidade  da  intimidade  e  da  vida 
privada, autoriza a quebra de sigilo mediante prévia autorização judicial, na 
qual  se  justifique  a  necessidade  da  medida  para  fins  de  investigação 
criminal ou instrução processual criminal.
-  Não  se  encontra  eivada  de  ilegalidade  a  quebra  de  sigilo  bancário 
determinada pela autoridade judiciária competente, fundada na necessidade 
de se  apurar a origem de dinheiro oferecido como propina em crime de 
corrupção ativa.
- Recurso ordinário desprovido. (STJ – ROMS 10097/DF – 6ª T. – REL. MIN. 
VICENTE LEAL – PUB. DJ 15/05/2000 – PG. 00202)

Ementa  Mandado  de  Segurança.  Constitucional.  Providências 
Investigatórias. Quebra do Sigilo Bancário. Constituição Federal (art. 5º, X e 
XII. Lei nº 4.595/64 (art. 38).
1. O Sigilo bancário não é um direito absoluto, compatibilizando-se a sua 
"quebra" com as disposições constitucionais pertinentes (art. 5º,  X e XII), 
C.F.), cônsono à jurisprudência do STF e desta Corte Superior.
2.  Demonstradas  razões  suficientes  e  reclamado  para  as  atividades 
investigatórias,  o  afastamento  do  sigilo  autorizado  judicialmente  não 
constitui ilegalidade ou abuso do juízo competente.
3. Doutrina e precedentes jurisprudenciais.
4. Recurso sem provimento.(STJ – ROMS 10939/SC – 1ª T. – REL.  MIN. 
MILTON LUIZ PEREIRA – PUB. DJ 04/09/2000 – PG. 00121)

CRIMINAL. RMS. PENAL E PROCESSUAL. CRIME CONTRA A ORDEM 
TRIBUTÁRIA.  ATOS  INVESTIGATÓRIOS  PRATICADOS  PELO 
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MINISTÉRIO  PÚBLICO.  POSSIBILIDADE.  LEI  Nº  c10.174/01. 
RETROATIVIDADE.  QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO  E  FISCAL. 
PROTEÇÃO  NÃO  ABSOLUTA.  DECISÃO  ADEQUADAMENTE 
FUNDAMENTADA  NA  NECESSIDADE  DA  MEDIDA  PARA  A 
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. 
RECURSO DESPROVIDO.
O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que são válidos, 
em princípio, os atos investigatórios realizados pelo Ministério Público.
A  interpretação  sistêmica  da  Constituição  e  a  aplicação  dos  poderes 
implícitos  do  Ministério  Público  conduzem  à  preservação  dos  poderes 
investigatórios deste Órgão, independentemente da investigação policial.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que a vedação dirigida ao Ministério 
Público é quanto a presidir e realizar inquérito policial.
Esta  Corte  tem  se  orientado  pela  possibilidade  de  retroação  da  Lei 
10.174/01,  para  atingir  fatos  geradores  verificados  anteriormente  à  sua 
vigência.
A proteção aos sigilos bancário e fiscal não é direito absoluto, podendo ser 
quebrado quando houver a prevalência do direito público sobre o privado, 
na apuração de fatos delituosos ou na instrução dos processos criminais. 
Precedentes.
Recurso desprovido. (Grifos acrescidos)
(STJ MS 17884 / SC – Relator(a) Ministro GILSON DIPP - QUINTA TURMA 
– Data da Publicação/Fonte DJ 19/12/2005 p. 444)

8. DA NECESSIDADE E CABIMENTO DO SEQUESTRO DE BENS

O art. 126 do Código de Processo Penal enuncia que “para a 

decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência 

ilícita dos bens”, enquanto o art. 127 regula que o “juiz, de ofício, a requerimento do 

Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, 

poderá ordenar o sequestro, em qualquer fase do processo ou ainda antes de 

oferecida a denúncia ou queixa”, o que encontra absoluta harmonia com os fatos 

descritos. Por sua vez, o art. 132 admite expressamente o sequestro de bens móveis.

Sobre o assunto, importa transcrever trecho de acórdão do Colendo 

Supremo Tribunal Federal:

“Despacho que, em inquérito policial, decretou liminarmente, ad 

referendum do plenário, sequestro de bens que teriam sido 

adquiridos pelos indiciados com os proventos da infração (arts. 125 a 

133 do CPP). Impugnação manifestada por meio de agravo de 

instrumento. Contemporaneidade da aquisição de ditos bens com a 

imputada prática de atos delituosos, os quais, segundo consta, 

envolveram elevadas somas em dinheiro.  Circunstância bastante 

para autorizar a presunção de que se está diante de produto da 
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ilicitude (...)”(Inq. 705 AgR/DF – Distrito Federal – Fonte: site do STF 

no endereço eletrônico www.stf.gov.br)

Ocorre que, tratando especificamente sobre a constrição judicial de 

bens de pessoas acusadas da prática de crimes contra a Fazenda Pública, dispõe o 

Decreto-Lei nº 3.240/41, que:

“Art. 1º Ficam sujeitos a seqüestro os bens de pessoa indiciada por crime 
de que resulta prejuízo para a fazenda pública, ou por crime definido no 
Livro II, Títulos V, VI e VII da Consolidação das Leis Penais desde que dele 
resulte locupletamento ilícito para o indiciado.”

“Art. 3º Para a decretação do seqüestro é necessário que haja indícios 
veementes da responsabilidade, os quais serão comunicados ao juiz em 
segredo, por escrito ou por declarações orais reduzidas a termo, e com 
indicação dos bens que devam ser objeto da medida.”

Ou seja, diferentemente do disposto no Código de Processo Penal 

(art. 127), o Decreto-Lei nº 3.240/41, não erigiu como requisito para decretação do 

sequestro a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, mas tão 

somente a existência de indícios veementes da responsabilidade.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, consoante 

aresto a seguir transcrito:

“PENAL. RESP. SEQÜESTRO DE BENS. DELITO QUE RESULTA 
PREJUÍZO À FAZENDA PÚBLICA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 
DEMONSTRADO. AFRONTA AO ART. 1º DO DECRETO-LEI 4.240/41. 
CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 125 DO CPP À ESPÉCIE. 
TIPOS QUE REGULAM ASSUNTOS DIVERSOS E TÊM EXISTÊNCIA 
COMPATÍVEL. IMPROPRIEDADE DA ARGUMENTAÇÃO ACERCA DO 
MOMENTO EM QUE OS BENS SEQÜESTRADOS FORAM ADQUIRIDOS. 
RECURSO CONHECIDO PELA ALÍNEA "A" E PROVIDO.
I. Impõe-se, para demonstração da divergência jurisprudencial a 
comprovação da divergência e a realização do confronto analítico entre 
julgados, de modo a evidenciar sua identidade ou semelhança, a teor do 
que determina o art. 255, §§ 1o e 2o do RISTJ.
II. Não sobressai ilegalidade na decisão monocrática que, calcada na 
norma que visa ao seqüestro dos bens o quanto bastem para a 
satisfação de débito oriundo de crime contra a Fazenda Pública, 
determina o seqüestro de todos os bens dos indiciados.
III. O art. 1º do Decreto-Lei nº 4.240/41, por ser norma especial, 
prevalece sobre o art. 125 do CPP e não foi por este revogado eis que 
a legislação especial não versa sobre a mera apreensão do produto do 
crime, mas, sim, configura específico meio acautelatório de 
ressarcimento da Fazenda Pública, de crimes contra ela praticados. Os 
tipos penais em questão regulam assuntos diversos e têm existência 
compatível.
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IV. Não há que se argumentar sobre o momento em que os bens 
submetidos a seqüestro foram adquiridos, pois o dispositivo do r. 
Decreto-Lei visa a alcançar tantos bens quanto bastem à satisfação do 
débitos decorrente do delito contra a Fazenda Pública.
V. Evidenciada a apontada afronta à legislação infraconstitucional, deve ser 
cassado o acórdão recorrido, a fim de ser restabelecida a decisão 
monocrática que determinou o seqüestro de todos os bens dos ora 
recorridos, por seus judiciosos termos.
VI. Recurso conhecido pela alínea a e provido, nos termos do voto do 
relator.” (grifos acrescidos)
(REsp n.º 149.516/SC. Rel. Min. Gilson Dipp –  5ª Turma –  Pub DJ 
17/06/2002, p. 287)

Veja-se que o acórdão acima mencionado do Superior Tribunal de 

Justiça estabelece três importantes premissas quanto ao sequestro que, como no caso, se 

destine a reparar o erário.

O relator, Ministro Gilson Dipp, ainda em 2002, havia asseverado, a 

uma, que “não sobressai ilegalidade na decisão monocrática que, calcada na norma que 

visa ao sequestro dos bens o quanto bastem para a satisfação de débito oriundo de crime 

contra a Fazenda Pública, determina o sequestro de todos os bens dos indiciados.” A duas, 

que o “art. 1º do Decreto-Lei nº 4.240/41, por ser norma especial, prevalece sobre o art. 125 

do CPP e não foi por este revogado eis que a legislação especial não versa sobre a mera 

apreensão do produto do crime, mas, sim, configura específico meio acautelatório de 

ressarcimento da Fazenda Pública, de crimes contra ela praticados. Os tipos penais em 

questão regulam assuntos diversos e têm existência compatível.” E, a três, que “não há que 

se argumentar sobre o momento em que os bens submetidos a sequestro foram adquiridos, 

pois o dispositivo do r. Decreto-Lei visa a alcançar tantos bens quanto bastem à satisfação 

do débitos decorrente do delito contra a Fazenda Pública.”

Pois bem. Este entendimento restou amplamente consolidado no 

STJ, consoante acórdãos recentes:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A 
ORDEM TRIBUTÁRIA. CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS. 
DECRETO LEI Nº 3.240/41. LEGALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA.
1. A apelação devolve à instância recursal originária o conhecimento de toda 
a matéria impugnada, embora não tenha sido objeto de julgamento, não 
ficando o magistrado adstrito aos fundamentos deduzidos no recurso.
2. Não ofende a regra tantum devolutum quantum appellatum, o acórdão 
que, adotando fundamento diverso do deduzido pelo juiz de primeiro grau, 
mantem a eficácia da constrição judicial que recaiu sobre bens dos 
recorrentes com base nas disposições do Decreto-Lei nº 3.240/41, ao invés 
do contido no art. 126 do Código de Processo Penal.
3. O  Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o 
sequestro de bens de pessoa indiciada ou já denunciada por crime de 
que resulta prejuízo para a Fazenda Pública, previsto no Decreto Lei nº 
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3.240/41, tem sistemática própria e não foi revogado pelo Código de 
Processo Penal em seus arts. 125 a 133, continuando, portanto, em 
pleno vigor, em face do princípio da especialidade.
4. O art. 3º do Decreto Lei nº 3.240/41 estabelece para a decretação do 
sequestro ou arresto de bens imóveis e móveis a observância de dois 
requisitos: a existência de indícios veementes da responsabilidade 
penal e a indicação dos bens que devam ser objeto da constrição.
6. Com efeito, o sequestro ou arresto de bens previsto na legislação 
especial pode alcançar, em tese, qualquer     bem     do     indiciado     ou   
acusado     por     crime     que     implique     prejuízo     à     Fazenda     Pública  , 
diferentemente das idênticas providências cautelares previstas no 
Código de Processo Penal, que atingem somente os bens resultantes 
do crime ou adquiridos com o proveito da prática delituosa.
7. Tem-se,     portanto,     um     tratamento     mais     rigoroso     para     o     autor     de     crime   
que     importa     dano     à     Fazenda     Pública,     sendo     irrelevante,     na     hipótese,     o   
exame     em     torno     da     licitude     da     origem     dos     bens     passíveis     de   
constrição.
8. No que diz respeito à suposta violação do art. 133 do Código de 
Processo Penal, observa-se que tal questão não foi objeto de análise pelo 
Tribunal a quo, não estando, assim, prequestionada (Súmula nº 282/STF). 
Ainda que assim não fosse, os bens móveis, fungíveis e passíveis de 
deterioração, podem ser vendidos antes do trânsito em julgado da sentença 
penal condenatória, ex vi do art. 137, § 1º, do CPP, a fim de assegurar 
futura aplicação da lei penal.
9. Recuso especial conhecido e, nessa extensão, negado-lhe provimento.”
(STJ – 6ª Turma - REsp 1124658/BA – Rel. Ministro OG FERNANDES – DJ 
17/12/2009)

“PROCESSO PENAL –  PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONHECIDO 
COMO AGRAVO REGIMENTAL –  SEQÜESTRO –  DEC. LEI 3.240/41 – 
INQUÉRITO INSTAURADO EM RAZÃO DE SUSPEITA DE CRIME 
PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO –  MEDIDA ASSECURATÓRIA 
DE RESSARCIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Pedido de reconsideração conhecido como agravo regimental.
2. Mostra-se prescindível para a decretação do seqüestro regulado 
pelo Dec. Lei 3.240/41, o exame em torno da licitude da origem dos 
bens passíveis de constrição, sendo necessário apenas que haja 
indícios veementes de que os bens pertençam a pessoa acusada da 
prática de crime que tenha causado prejuízo à Administração Pública.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.”
(RCDESP no Inq 561/BA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE 
ESPECIAL, julgado em 17/06/2009, DJe 27/08/2009)

De qualquer maneira, no caso em apreço, o sequestro de bens dos 

requeridos se fundamenta tanto nas disposições do Código de Processo Penal, quanto nas 

do Decreto-Lei nº 3.240/41, consoante se demonstrará a seguir. 

8.1 DOS  INDÍCIOS VEEMENTES DA PROVENIÊNCIA ILÍCITA DOS BENS

No que diz respeito ao requisito previsto no Decreto-Lei nº 3.240/41, 

qual seja, a existência de indícios veementes da responsabilidade, tem-se que não há 

187/202



apenas indícios da responsabilidade dos investigados quanto aos delitos, senão robustas 

provas (interceptação telefônica, depoimentos, documentos, etc) e outras evidências que 

representam elementos mais que suficientes a apontar os requeridos como autores desses 

crimes, os quais ensejaram prejuízo ao erário municipal, à moralidade administrativa e a 

milhares de cidadãos de Guamaré.

De outro lado, quanto ao requisito previsto no CPP, referente a 

existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, há, igualmente, 

robustos elementos a indicar que houve locupletamento ilícito direto de empresários 

e dos  gestores  envolvidos nesta organização criminosa, sendo necessário o 

sequestro de bens imóveis e dinheiro constante das contas (corrente, poupança, 

aplicações) de titularidade dos requeridos, em montante que assegure o 

ressarcimento do prejuízo causado aos cofres do Município, em face do desvio de 

recursos públicos que deveriam ser destinados à prestação dos serviços públicos e 

benfeitorias à Municipalidade.

Ademais, como o dinheiro é um bem móvel fungível, não há como 

distinguir, pelo momento, dentre os bens e contas bancárias dos ora requeridos, qual a parte 

desse patrimônio se constitui, na totalidade ou parcialmente, de recursos provenientes das 

operações ilícitas desta organização, sendo o sequestro em questão, portanto, medida 

necessária para assegurar tal reparação aos cofres públicos, sendo, naturalmente, 

plenamente reversível no que se refere à parcela do patrimônio dos investigados que se 

comprove que tenha origem lícita e que não seja necessário à referida reparação.

8.2  - DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AOS COFRES DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ

No que se refere ao prejuízo causado aos cofres do Município de 

Guamaré, deve-se considerar que, com base nos elementos probatórios já levantados pela 

Promotoria de Justiça da Comarca de Macau, foram identificados diversos procedimentos 

de contratação superfaturados, já demasiadamente detalhados nesta peça. 

Levando-se em conta os valores pagos pelo Município de Guamaré 

às atrações artísticas nos aludidos eventos e os pagos por outros municípios, chegou-se ao 

montante  de  R$ 1.577.200,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL, 

DUZENTOS REAIS) em superfaturamento em apenas dois eventos realizados no ano 

de 2012, consoante tabela demonstrativa abaixo:
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SUPERFATURAMENTO

N.º ATRAÇÃO  E  PESSOA 

JURÍDICA/FÍSICA 

CONTRATADA

VALOR  PAGO  PELA 

PREFEITURA  DE 

GUAMARÉ-RN

VALOR  PAGO  POR 

OUTRO  MUNICÍPIO 

OU  RECEBIDO 

PELA ATRAÇÃO EM 

CONTRATO  COM 

INTERMEDIÁRIO

SUPERFATURAM

ENTO 

DETECTADO

1. RICARDO  CHAVES  – 

TOCA  DO  FENDER 

PRODUÇÕES

R$ 270.000,00 R$  83.000,00  – 

APODI

R$ 187.000,00

2. BANDA  INALA  – 

CRISTIANO  CLAYTON 

SOUZA LIMA

R$ 78.000,00 R$  22.000,00  – 

CAJAZEIRAS

R$ 56.000,00

3. SAIA  RODADA  –  SAIA 

RODADA  PRODUÇÕES 

ARTÍSTICAS LTDA

R$ 144.000,00 R$  79.300,00  – 

AREIA BRANCA

R$ 64.700,00

4. BAKULEJO  –  KN 

MEDEIROS ME

R$ 40.000,00 R$  22.500,00  – 

APODI 

R$ 17.500,00

5. THE  FROIS  –  BANDA 

THE FROIS LTDA

R$ 30.000,00 R$  11.500,00  –  SÃO 

PAULO DO POTENGI

R$ 18.500,00

6. BANDA  GRAFITH  – 

EDVANIO  DE  OLIVEIRA 

DANTAS ME

R$ 110.000,00 R$  75.000,00  – 

TOUROS

R$ 35.000,00

7. CHICABANA  –  ALB 

PRODUÇÕES  E 

EVENTOS

R$ 262.000,00 R$  170.000,00  – 

TIANGUA – CE

R$ 92.000,00

8. BANDA  FANTASMÃO  – 

JANAÍNA  RAMOS 

CUNHA ME

R$ 129.0000,00 R$  121.500,00  – 

PEDÊNCIAS

R$ 7.500,00

9. AVIÕES  DO  FORRÓ  – 

AVIÕES  DO  FORRÓ 

GRAVAÇÕES  E 

EDIÇÕES  MUSICIAS 

LTDA

R$ 300.000,00 R$  200.000,00  – 

CAJAZEIRAS

R$ 100.000,00

10. FORRÓ  PEGADO  – 

FORRÓ  PEGADO 

PROMOÇÕES  E 

EVENTOS LTDA

R$ 160.000,00 R$  66.000,00  – 

TOUROS

R$ 94.000,00

11. PHAPIRO  –  T  &  M 

EVENTOS E LOCAÇÕES 

R$ 160.000,00 R$  120.000,00  - 

MACAU

R$ 40.000,00
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LTDA

12. TATAU  E  BANDA  –  RJ 

PRODUÇÕES  E 

TURISMO LTDA – ME

R$ 265.000,00 R$  197.000,00  - 

GUAMARÉ

R$ 68.000,00

13. CAVALEIROS  DO 

FORRÓ  –  GRUPO 

MUSICAL  CAVALEIROS 

DO FORRÓ LTDA 

R$ 90.000,00 R$ 70.000,00 – ASSU R$ 20.000,00

14. FÁBIO  JÚNIOR  –  MC3 

PROMOÇÕES  E 

PRODUÇÕES 

ARTPISTICAS LTDA

R$ 290.000,00 R$  122.500,00  – 

BARBALHA-CE

R$ 167.500,00

15. PARANGOLÉ  –  F.A.F 

MACHADO

R$ 228.000,00 R$ 120.000,00 R$ 108.000,00

16. AMIGOS  SERTANEJOS 

– LUAN PROMOÇÕES E 

EVENTOS LTDA

R$ 53.000,00 R$ 40.000,00 - ASSU R$ 13.000,00

17. JUMENTO 

DESEMBESTADO  – 

EDVANIO  DE  OLIVEIRA 

DANTAS – ME

R$ 49.000,00 R$  15.000,00  – 

SERRA DO MEL

R$ 34.000,00

18. CHEIRO  DE  AMOR  – 

CAVEL  PRODUÇÕES  E 

EVENTOS E  SERVIÇOS 

LTDA

R$ 215.000,00 R$ 50.000,00 R$ 165.000,00

19. ZEZÉ  DI  CAMARGO  E 

LUCIANO  –  ZLC 

COMÉRCIO  E 

PRODUÇÃO LTDA

R$ 450.000,00 R$ 290.000,00 R$ 160.000,00

20. GAROTA  SAFADA  – 

LUAN  PROMOÇÕES  E 

EVENTOS LTDA

R$ 157.000,00 R$  37.500,00  – 

PEDRAS DE FOGO

R$ 119.500,00

21. BANDA  FERAS  – 

ADONIS  ARAÚJO  DE 

ASSIS ME

R$ 35.000,00 R$  25.000,00  – 

PEDRAS DE FORO

R$ 10.000,00

TOTAL R$ 1.577.200,00

Certamente, ao final das investigações, chegar-se-á inevitavelmente 

à triste conclusão de que o montante de recursos públicos desviados foi ainda maior do que 
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o acima exposto, tendo em vista os inúmeros eventos realizados na edilidade e os valores 

empregados na contratação de iluminação,  estrutura de palco e som, decoração,  dentre 

outros. Não se pode olvidar, ademais, que os valores utilizados em regra como paradigma 

para o cálculo do montante superfaturado foi oriundo da contratação por parte de outros 

Municípios,  que  conforme  dito  alhures,  vêm  possivelmente  adotando  esquemas 

semelhantes de superfaturamento e desvio de recursos públicos.

Portanto, o montante de recursos sequestrados dos ora investigados, 

diante dos elementos e provas colhidas até o presente momento da investigação, deve 

atingir um volume de recursos superior a R$ 1.577.200,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E 

SETENTA E SETE MIL, DUZENTOS REAIS). 

8.3 – DA NECESSIDADE DA MEDIDA DE SEQUESTRO

Para  tanto,  preenchidos  os  requisitos,  e  visando  a  reparação  do 

patrimônio público e o resultado útil  da demanda, imprescindível que seja assegurado o 

sequestro do montante em questão, sobre o patrimônio dos investigados ora requeridos. 

9 – 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  a 

sociedade  norteriograndense  acompanhará  com especial  interesse  o  desenrolar  desses 

fatos.

Assim, o Ministério Público, em razão do sigilo que pesa sobre os 

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 
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se locupletar indevidamente.

Note-se, Excelência, que a medida ora requerida não objetiva atingir, 

de qualquer maneira, a vida privada ou a intimidade dos investigados, 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 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 
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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  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 agentes públicos e ex-agentes,  que não 

estavam  se  desincumbindo  com  lealdade  às  instituições  do  seu  múnus  público, 

desvirtuando-se por completo de suas responsabilidades. 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 servidores públicos. 

É de se esclarecer, ainda, que a própria Lei 9.296/96, em seu artigo 

109, 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  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 

9 “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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público suficiente para 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 

Municípios  da  Federação.  Tal  medida  se  revela  imprescindível  para  estancar  idênticas 

irregularidades, ora discutidas, em outros Municípios, bem como para permitir aos atuais 

dirigentes destes órgãos públicos que conheçam o modus operandi das 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.
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A providência ora requerida já foi  adotada outras tantas vezes na 

Comarca de Natal,  a  exemplo  da “Operação Impacto”,  que tramitou perante  a  4ª.  Vara 

Criminal, no caso da “Operação Pecado Capital”, que tramitou perante a 7.ª Vara Criminal 

da mesma comarca, bem como da "Operação Sinal Fechado", que tramitou perante a 6ª 

Vara  Criminal,  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. 

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, documentos e etc.

10. PEDIDOS

Face ao exposto, o Ministério Público  REQUER o deferimento  das 

medidas referidas para determinar:

a) a expedição, em caráter de urgência, de mandados 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 com o apoio da Polícia Militar deste Estado, 

de modo que a autoridade policial  possa adentrar  nos locais abaixo indicados,  sejam 

residências ou domicílios funcionais de investigados ou, ainda, sedes de empresas e de 

outras  pessoas  jurídicas  envolvidas  nas  fraudes  em  comento,  para  ali  apreender  toda 
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espécie  de  documentos,  no  sentido  técnico  do  termo,  inclusive  papéis,  computadores, 

notebooks,  equipamentos  de  mídia  digital  (tablets,  pendrives,  netbooks,  etc),  telefones 

celulares,  inclusive  com levantamento  do sigilo  de arquivos  encontrados  com senha ou 

criptografados, visando obtenção de informação que foram ocultadas para esconder crimes, 

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:  EMILSON DE BORBA 

CUNHA, KATIUSCIA MIRANDA DA FONSECA MONTENEGRO,  KALINY  KAREN  DA 

FONSECA  TEIXEIRA,  KELLEY  MARGARETH  MIRANDA  DA  FONSECA  TEIXEIRA, 

GEUSA  DE  MORAIS  LIMA  SALES,  TÉRCIA  RAQUEL  OLEGÁRIO  CARVALHO, 

FRANCINILSON  NUNES  CABRAL,  FÁBIO  ALVES  DE  MIRANDA,  ROSÂNGELA  DE 

MORAES FREIRE,  RUDRIGO COSTA DOS SANTOS MIRANDA, CLODUALDO BAHIA 

NOGUEIRA, ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL JÚNIOR, EDVANIO DE OLIVEIRA DANTAS, 

CRISTIANO  GOMES  DE  LIMA  JÚNIOR,  ANGÉLICA  DIAS  DE  ARAÚJO,  ADONIS 

ARAÚJO  DE  ASSIS,  CARLOS  ALBERTO  CATANDI,  CARLOS  VEROLA  CATANDI, 

CRISTIANO CLAYTON SOUZA LIMA E CRISTIANO FERNANDES MAGALHÃES  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;

b)  a  quebra  do  sigilo  bancário  e  fiscal  dos  documentos 

eventualmente apreendidos em posse dos requeridos e em quaisquer locais de realização 

de  busca  que  sejam  resguardados  por  esse  sigilo,  necessários  à  prova  da  infração  e 

qualquer outro elemento de convicção e, ainda, que constitua prova da existência de outros 

crimes,  tais como recibos bancários, extratos bancários, comprovantes de transferência e 

movimentação  bancária,  cheques,  talonários,  declarações  de  imposto  de  renda,  dentre 

outros.

c)  autorização para que o Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Norte, através dos subscritores desta petição, remeta cópias da presente petição 

e das provas relativas aos fatos cuja atribuição para investigação seja de outros Ministérios 
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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;

d)  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, e-mails, depoimentos, documentos etc;

e) SEQUESTRO dos bens imóveis que estejam registrados em nome 

dos investigados infra, impedindo os cartórios de registro de imóveis de promover qualquer 

ato de transferência de propriedade, solicitando da Corregedoria da Justiça que repasse a 

ordem judicial a todos os oficiais do registro do Rio Grande do Norte e de outros estados, 

para fins de inscrição, devendo atingir um volume de recursos superior a R$ 1.577.200,00 

(um milhão, quinhentos e setenta e sete mil, duzentos  reais);

f)  SEQUESTRO dos  veículos  automotores  e  embarcações  que 

estejam registradas em nome dos requeridos abaixo, oficiando-se ao DETRAN e à Capitania 

dos Portos nos Estados do Rio Grande do Norte, informando a restrição judicial à alienação, 

a fim de que os referidos órgãos públicos se abstenham de promover qualquer transferência 

de propriedade;

g)  BLOQUEIO,  através  do  sistema  BACEN/JUD,  de  quaisquer 

valores depositados em instituições financeiras do país em nome dos requeridos abaixo 

qualificados e das empresas supra mencionadas (com CPF indicados), requisitando-se das 

instituições  financeiras  em  que  foram  localizadas  contas  e/ou  aplicações  os  extratos 

detalhados das mesmas, relativos aos últimos 24 (vinte e quatro) meses;

Segue a lista dos endereços objeto da diligência de busca e 

apreensão ora requerida (item “a”):

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAMARÉ 

- Rua Luiz de Souza Miranda, s/n, Centro, Guamaré, 
RN.

-  Rua  Manoel  Lucas  de  Miranda,  s/n,  Centro, 
Guamaré, RN e outros endereços

2 – SECRETARIA MUNICIPAL DE -  Rua  Professor  João  batista,  09,  centro, 
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TURISMO Guamaré/RN.

3 - EMILSON DE BORBA CUNHA

A)  RN  221,  Km  4,  Lagoa  Doce,  Guamaré,  Rio 
Grande do Norte – (FAZENDA)

B) Rua Noe Nunes da Silveira, n°. 430, CEP 59.598-
000,  Centro,  Guamaré,  Rio  Grande  do  Norte 
(RESIDÊNCIA DA ESPOSA).

4 - KATIUSCIA MIRANDA DA 
FONSECA

Avenida  Miguel  Castro,  n°.  592,  Condomínio 
Residencial  Guilhermina  Soares,  apto.  1200,  CEP 
59.075-740,  Nossa  Senhora  de  Nazaré,  Natal,  Rio 
Grande do Norte.

5 - KALINY KAREN DA FONSECA 
TEIXEIRA

A)  Rua  Luiz  de  Souza  Miranda,  233,  Centro, 
Guamaré/RN -  CEP:  59.598-000,  nas  coordenadas 
geográficas S5 06.457 W36 19.154.

B)  Av.  Ayrton  Senna,  na  Cidade  dos  Bosques, 
especificamente no Bosque das Palmeiras, casa nº 
321, Bairro Nova Parnamirim – Parnamirim/RN, nas 
coordenadas geográficas S5 54.517 W35 11.821.

6 - KELLEY MARGARETH 
MIRANDA DA FONSECA 

TEIXEIRA

A)  Rua  Luiz  de  Souza  Miranda,  233,  Centro, 
Guamaré/RN -  CEP:  59.598-000,  nas  coordenadas 
geográficas S5 06.457 W36 19.154.

B)  Av.  Ayrton  Senna,  na  Cidade  dos  Bosques, 
especificamente no Bosque das Palmeiras, casa nº 
321, Bairro Nova Parnamirim – Parnamirim/RN, nas 
coordenadas geográficas S5 54.517 W35 11.821.

7 - GEUSA MORAIS LIMA SALES

Povoado Salina da Cruz, 30 CB – Guamaré – CEP: 
59.598-000,  nas  coordenadas  S5  06.576  W36 
19.484.

8 - TÉRCIA RAQUEL OLEGÁRIO 
DE CARVALHO

Rua Professor João Batista, 107, Centro, Guamaré – 
CEP: 59.598-000 nas coordenadas S5 06.474 W36 
19.313.

9 - FRANCINILSON NUNES 
CABRAL

Rua Rio Miassaba,  665,  Centro,  Guamaré/RN, nas 
coordenadas geográficas S5 06.640 W36 19.495.

10 - FÁBIO ALVES DE MIRANDA
Rua Professor João Batista, 500, Centro – Guamaré 
– CEP: 59.598-000, nas coordenadas geográficas S5 
06.515 W36 19.460.

11 - ROSÂNGELA DE MORAES 
FREIRE

Rua Prof. João Batista, 620, Centro, Guamaré, RN.

12 - RUDRIGO COSTA DOS 
SANTOS MIRANDA

Sítio Salina da Cruz, 91, Zona Rural, Guamaré, RN.

13 - CLODOALDO BAHIA 
NOGUEIRA

Rua  Rolsilda  Melo,  44,  Nova  Parnamirim, 
Parnamirim, RN.

14 - DESIGNER BRASIL LTDA
Rua Engenheiro  Octávio  Tavares,  467,  Candelária, 
Natal,  RN,  CEP  59066-020,  nas  coordenadas 
geográficas S5 50.667 W35 13.186.
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15 - ROGÉRIO MEDEIROS 
CABRAL JÚNIOR

Rua Desembargador  Túlio  Bezerra  de Melo,  3700, 
Condomínio  Mirante  das  Dunas,  Aptº  1102, 
Candelária, Natal, RN, nas coordenadas geográficas 
S5 50.378 W35 12.688.

16 - MOTA PROMOCOES E 
EVENTOS LTDA. - ME (FONTTES 

PROMOÇÕES E EVENTOS)

Av.  Conselheiro Aguiar,  nº  2941,  Sala 101,  Edifício 
Empresarial  Galeria,  Boa  Viagem,  Recife/PE,  CEP 
51.020-020.

17 - EDVÂNIO DE OLIVEIRA 
DANTAS

Av.  Porto  das Pedras,  4500,  Condomínio  Porto  do 
Alto,  Torre  Mares,  Aptº  2203,  Neópolis,  Natal,  RN, 
CEP 590866-40,  nas  coordenadas  geográficas  S5 
52.241 W35 12.698.

18 - EDVÂNIO DE OLIVEIRA 
DANTAS – ME

Rua Carlos Chagas, nº 3470, Candelária. Natal – RN, 
nas  coordenadas  geográficas  S5  50.390  W35 
12.969.

19 - CRISTIANO GOMES DE LIMA 
JÚNIOR

Rua  Das  Algarobas,  s/n,  Condomínio  Residencial 
Parque Itatiaia, Bloco Marron 2,  APT 1002,  Cidade 
Verde, Parnamirim/RN nas coordenadas geográficas 
S05 53.605 W035 11.663.

20 - ANGÉLICA DIAS DE ARAÚJO
Avenida  Ayrton  Senna,  nº  880,  Casa  144, 
Condomínio  Bosque  dos  Poetas,  Cidade  Verde, 
Parnamirim – RN.

21 - BANDA GRAFITH 
PRODUÇÕES E PROMOÇÕES 

ARTÍSTICA LTDA – ME
Rua Irineu Costa, s/n, Pitimbú, Natal, RN.

22 - ADONIS ARAÚJO DE ASSIS
Rua  Geraldo  da  Costa  Cirne,  137,  Dinarte  Mariz, 
Parelhas, RN

23 - ADONIS ARAÚJO DE ASSIS – 
ME

Rua  Geraldo  da 
Costa Cirne, 137, Dinarte Mariz, Parelhas, RN

24 - CARLOS VEROLA CATANDI
Av. Maria Luiza Americano, 930, Cidade Líder, São 

Paulo-SP, CEP nº 08.275-001

25 - CARLOS ALBERTO CATANDI
Rua Bento  Manuel, nº 90, Apto 161 Tatuapé, CEP: 

03.334-030, São Paulo – SP

26 - CAVEL PRODUÇÕES 
SERVIÇOS E EVENTOS LTDA

 Av. Maria Luiza Americano, 930, Cidade Lider, São 

Paulo-SP, CEP nº 8275001

27 - AVIÕES DO FORRÓ 
GRAVAÇÕES E EDIÇÕES 

MUSICAIS LTDA

Rua  Professor  Odílio  Filho,  nº  50,  piso  superior, 

Jardim Sumaré, CEP:  60743750, Fortaleza- CE

28 - LEVANOIZ PRODUÇÃO 
ARTÍSTICA E 

ENTRETENIMENTOS

Av.  Tancredo  Neves,  1632,  Edif.  Salvador  Trade 
Center, Setor Norte, Sala 804, Caminho das Arvores, 
Salvador-BA,  CEP 41820-020  e  na  Rua  Professor 
Oséas  Santos,  51,  Amaralina,  Salvador-BA,  CEP 
41900-370.

29 - SAIA RODADA PROMOÇÕES 
ARTISTICAS LTDA

Rua Capitão Bento, s/n, Centro, Caraúbas, RN, nas 
coordenadas geográficas S5 47.625 W37 33.615.
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30 - FORRO PEGADO
Rodovia BR 230, Km 12, Edifício Casa Nova Center, 
n.º 11034, Sala 705, Lot. Costa Verde, Cabedelo-PB;

31 - RAFA PRODUCOES E 
EVENTOS LTDA

Av. Santa Luzia, nº 1000, Edf. Vila do Parque,  SALA 
02, Brotas, Salvador – BA, CEP 40295-050;

32 - ALB PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA

Rua “E”, 18-A, Quadra “H”, Ubis 1, Serrinha/BA, CEP 
48.700-00.

33 - K N MEDEIROS ME 
(ESCRITÓRIO);

Rua  Alfredo  Fernandes,  259,  7º  Andar,  Sala  702, 
Centro Mossoró, RN

34 - BANDA THE FROIS LTDA ME
Rua Cedro, 330, Cidade Verde, Parnamirim/RN, nas 
coordenadas geográficas S05 53.192 W035 11.372.

35 - T & M EVENTOS E 
LOCACOES LTDA – ME 

(PAPHIRO)

Rua Maria Maia, 99, Centro, Fortim/CE, CEP 62.815-
000.

36 - CRISTIANO CLAYTON 
SOUZA LIMA

Av.  Custódio  Dantas  da  Silva,  367,  bloco 
"Resistência",  apto.  102,  Condomínio  Terra  da 
Liberdade, Santo Antônio, Mossoró, RN.

37 - LUAN PROMOÇÕES E 
EVENTOS LTDA

Rua Tabaiares,  nº  232,  Ilha  do Retiro,   Recife-PE, 
CEP: 5075023; 

38 - CRISTIANO FERNANDES 
MARALHÃES

Av.  Tancredo  Neves,  1632,  Edif.  Salvador  Trade 
Center, Torre Norte, Sala 804, Caminho das Arvores, 
Salvador-BA, CEP 41820-020 e na Rua Mangalo, Ed. 
Baia  de  Santorini,  363,  Apto.  1002,  Patamares, 
Salvador-BA, CEP 41680-380

39 - MC3 PROMOCOES E 
PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

Alameda Rio Negro, nº 1030, 5º andar, sala 501/503, 

Alphaville, Barueri/SP, CEP 06.454-000;

Segue a lista dos requeridos  objeto da diligência de sequestro 

de  bens  imóveis,  veículos,  automóveis,  embarcações  e  bloqueio  de  valores 

depositados  em  instituição  financeira  ora requerida  (itens  “e”,  “f”  e  “g”  dos 

requerimentos supra):

1. EMILSON DE BORBA CUNHA;

2. KATIUSCIA MIRANDA DA FONSECA MONTENEGRO;

3. KALINY KAREN DA FONSECA TEIXEIRA;

4. KELLEY MARGARETH MIRANDA DA FONSECA TEIXEIRA;

5. GEUSA DE MORAIS LIMA SALES;

6. TÉRCIA RAQUEL OLEGÁRIO CARVALHO;

7. FRANCINILSON NUNES CABRAL

8. FÁBIO ALVES DE MIRANDA

9. ROSÂNGELA DE MORAES FREIRE
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10. RUDRIGO COSTA DOS SANTOS MIRANDA

11. CLODUALDO BAHIA NOGUEIRA

12.  DESIGNER  BRASIL  PRODUÇÃO  COMERCIO  E 

DECORAÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME

13. ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL JÚNIOR

14.  MOTA  PROMOCOES  E  EVENTOS  LTDA.  -  ME,  NOME 

FANTASIA: FONTTES PROMOCOES E EVENTOS

15. EDVANIO DE OLIVEIRA DANTAS

16. EDVANIO DE OLIVEIRA DANTAS – ME

17. CRISTIANO GOMES DE LIMA JÚNIOR

18. ANGÉLICA DIAS DE ARAÚJO

19. BANDA GRAFITH PRODUCOES E PROMOÇÕES ARTISTICAS 

LTDA – ME

20. ADONIS ARAÚJO DE ASSIS;

21. ADONIS ARAÚJO DE ASSIS – ME

22. CARLOS VEROLA CATANDI;

23. CARLOS ALBERTO CATANDI;

24. CAVEL PRODUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS LTDA

25.   AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS- 

LTDA

26.  LEVANOIZ  EDITORA  PRODUCOES  ARTISTICAS  E 

ENTRETENIMENTOS- LTDA,

27.  SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS- LTDA

28. FORRO PEGADO PROMOCOES EVENTOS LTDA

29.  RAFA PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA

30. ALB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA (CHICABANA)

31. KN MEDEIROS ME (BANDA BAKULEJO)

32.  THE FROIS LTDA ME

33.  T & M EVENTOS E LOCACOES LTDA – ME

34. CRISTIANO CLAYTON SOUZA LIMA

35. LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

36.  CRISTIANO FERNANDES MAGALHÃES

37. MC3 PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

Por  fim,  esclarece  o  Ministério  Público  que,  caso  sejam 

constatadas  inexatidões  nos  endereços  já  fornecidos,  será  apresentada 

oportunamente uma petição contendo os endereços atualizados.
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Nestes termos, pede deferimento.

Macau, 18 de março de 2013.

Alexandre Gonçalves Frazão
Promotor de Justiça

Alysson Michel de Azevedo Dantas
Promotor de Justiça

Patrícia Antunes Martins
Promotora de Justiça

Raquel Batista e Ataide Fagundes
Promotora de Justiça

Wilmar Carlos de Paiva Leite
Promotor de Justiça 
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