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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, por meio dos Promotores de Justiça do GAECO/Campinas, 

que esta subscrevem, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, com fundamento no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal e 

artigo 24 do Código de Processo Penal, vem, respeitosamente, à presença 

de Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA contra: 

 

1) APARECIDA DE FÁTIMA BERTONCELLO, alcunha “TATA”, 

brasileira, nascida em 03/12/1954, natural de Jaú/SP, filha de Abilio 

Bertoncello e Aparecida Vicente Bertoncello, portadora do RG 17805756 

SSP/SP e CPF 077.666.758-03, residente na Av. Arcênio Ticianelli, 391, 

Jardim Maria Luiza, Bariri/SP, atualmente presa por força de prisão 

temporária; 
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2) DANIEL AUGUSTO GONSALES CÂMARA, brasileiro, nascido 

em 25/03/1981, natural de São Paulo/SP, filho de Paulo Roberto Segatelli 

Câmara e Marili Gonsales Câmara, portador do RG 30202700-2-SSP/SP e 

CPF 219.022.628-75, residente na Rua Dr. Miranda de Azevedo, 1059, 

Apto. 181, Vila Anglo, São Paulo/SP, atualmente preso por força de 

prisão temporária; 

 

3) FERNANDO VÍTOR TORRES NOGUEIRA FRANCO, alcunha 

“VITÃO”, brasileiro, nascido em 30/10/1986, natural de Andradas/MG, 

filho de Luiz Fernando Nogueira Franco e Isabel Cristina Torres Franco, 

portador do RG 11491089 SSP/MG e CPF 087.268.016-98, residente na 

Rua das Prímulas, 46, Alphaville Dom Pedro, Campinas/SP, atualmente 

preso por força de prisão temporária; 

 

4) PAULO ROBERTO SEGATELLI CÂMARA, alcunha “PC”, 

brasileiro, nascido em 01/12/1957, natural de Fernando Prestes/SP, filho de 

Manoel Câmara e Iracy Segatelli Câmara, portador do RG 9798510-7 

SSP/SP e CPF 921.448.708-10, residente na Rua Caiowa, 2046, Apto 91 

Bloco B (3), Pompeia, São Paulo/SP, atualmente preso por força de 

prisão temporária; 

 

5) RONALDO FOLONI, brasileiro, nascido em 04/05/1971, natural 

de Bariri/SP, filho de Osório Foloni e Ana Lucila Lobato Foloni, portador 

do RG 20061420 SSP/SP e CPF 137.291.508-71, residente na Chácara 
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Santa Clara, s/nº, Sapé, Bariri/SP, atualmente preso por força de prisão 

temporária; 

 

6) RONALDO PASQUARELLI, brasileiro, nascido em 19/04/1967, 

natural de São Paulo/SP, filho de Amilcar Pasquarelli e Iraci da Silva 

Pasquarelli, portador do RG 15.888.915 SSP/SP e CPF 072.564.988-70, 

residente na Rua Dr. Augusto de Miranda, 907, Apto. 113, Vila 

Pompeia/Vila Romana, São Paulo/SP, atualmente preso por força de 

prisão temporária; 

 

Pela prática dos seguintes fatos delituosos: 

 

I) DAS IMPUTAÇÕES: 

 

1º FATO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: 

 

Consta dos inclusos documentos (procedimento 

investigatório criminal e medidas cautelares) e dos demais elementos que 

instruem esta inicial que, desde data não suficientemente esclarecida, mas 

antes de maio de 2016, até o momento atual, em local não suficientemente 

determinado, mas também em Campinas/SP, APARECIDA DE FÁTIMA 

BERTONCELLO, conhecida como “TATA”, DANIEL AUGUSTO 

GONSALES CÂMARA, FERNANDO VÍTOR TORRES NOGUEIRA 

FRANCO, conhecido como “VITÃO”, PAULO ROBERTO 

SEGATELLI CÂMARA, conhecido como “PC”, RONALDO FOLONI 
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e RONALDO PASQUARELLI, já qualificados, promoveram, 

constituíram e integraram organização criminosa, para o fim de cometer 

crimes, dentre eles fraude à licitação, falsidade ideológica e peculato, 

valendo-se da atuação de funcionários públicos por equiparação para a 

prática das infrações penais. 

 

2º FATO – FRAUDE À LICITAÇÃO: 

 

Consta dos inclusos documentos (procedimento 

investigatório criminal e medidas cautelares) e dos demais elementos que 

instruem esta inicial que, entre agosto de 2015 a maio de 2016, em 

Campinas/SP, APARECIDA DE FÁTIMA BERTONCELLO, conhecida 

como “TATA”, DANIEL AUGUSTO GONSALES CÂMARA, 

FERNANDO VÍTOR TORRES NOGUEIRA FRANCO, conhecido 

como “VITÃO”, PAULO ROBERTO SEGATELLI CÂMARA, 

conhecido como “PC”, RONALDO FOLONI e RONALDO 

PASQUARELLI, já qualificados, em conjugação de esforços e unidade de 

desígnios, fraudaram, mediante ajuste, combinação e outros expedientes, o 

caráter competitivo do procedimento licitatório (chamamento público), 

com o intuito de obter, para si e para outrem, vantagem decorrente da 

adjudicação do objeto da licitação. 

 

3º FATO – FALSIDADE IDEOLÓGICA: 
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Consta dos inclusos documentos (procedimento 

investigatório criminal e medidas cautelares) e dos demais elementos que 

instruem esta inicial que, de agosto de 2015 até o momento atual, em 

Campinas/SP, APARECIDA DE FÁTIMA BERTONCELLO, conhecida 

como “TATA”, DANIEL AUGUSTO GONSALES CÂMARA, 

FERNANDO VÍTOR TORRES NOGUEIRA FRANCO, conhecido 

como “VITÃO”, PAULO ROBERTO SEGATELLI CÂMARA, 

conhecido como “PC”, RONALDO FOLONI e RONALDO 

PASQUARELLI, já qualificados, em conjugação de esforços e unidade de 

desígnios, omitiram, em documentos públicos, declaração que deles devia 

constar, e neles fizeram inserir declaração falsa e diversa da que devia ser 

escrita, com o fim de criar obrigação e alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante. 

 

4º FATO – PECULATO: 

 

Consta dos inclusos documentos (procedimento 

investigatório criminal e medidas cautelares) e dos demais elementos que 

instruem esta inicial que, de maio de 2016 até o momento atual, em 

Campinas/SP, APARECIDA DE FÁTIMA BERTONCELLO, conhecida 

como “TATA”, DANIEL AUGUSTO GONSALES CÂMARA, 

FERNANDO VÍTOR TORRES NOGUEIRA FRANCO, conhecido 

como “VITÃO”, PAULO ROBERTO SEGATELLI CÂMARA, 

conhecido como “PC”, RONALDO FOLONI e RONALDO 

PASQUARELLI, já qualificados, em conjugação de esforços e unidade de 
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desígnios, valendo-se da atuação de funcionários públicos por equiparação, 

ao menos por 18 vezes, desviaram dinheiro público, em proveito próprio e 

alheio. 

 

II) DOS FATOS: 

 

INTRODUÇÃO: 

 

A investigação que culminou com a deflagração 

da 1ª fase da denominada Operação Ouro Verde foi iniciada a partir de 

ofício encaminhado pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público de 

Campinas, noticiando possíveis irregularidades envolvendo o Chamamento 

Público nº 02/2015, que resultou na seleção da Organização Social 

VITALE SAÚDE, antiga IRMANDADE DA SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE BARIRI, para gerir o Complexo Hospitalar 

Prefeito Edivaldo Orsi (Hospital Ouro Verde). 

 

De acordo com as notícias preliminares, a 

VITALE SAÚDE seria composta por diretores e administradores oriundos 

da Organização Social PRÓ-SAÚDE, conhecida por ser investigada em 

inúmeras irregularidades em todo o território nacional. 

 

Assim, foram solicitadas providências a este 

GAECO, em razão da possível atuação de organização criminosa 

responsável por fraudar o chamamento público e administrar de forma 
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temerária o estabelecimento hospitalar, prejudicando o atendimento da 

população. 

 

Em razão disso, o GAECO de Campinas instaurou 

o incluso Procedimento Investigatório Criminal nº 94.0538.0000012/2017-

1, com o fim de apurar a prática de possíveis crimes, tendo como 

investigados os responsáveis pela Organização Social VITALE SAÚDE, 

além de agentes públicos e outras pessoas envolvidas. 

 

Em estudo inicial (fls. 37/127), os analistas deste 

GAECO apontaram suspeitas de irregularidades no Chamamento Público 

nº 02/2015, no qual se sagrou vencedora a Organização Social VITALE 

SAÚDE. 

 

Apurou-se que a VITALE SAÚDE é a nova 

denominação social da IRMANDADE SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE BARIRI, sediada no município de Bariri, interior 

de São Paulo. 

 

A VITALE ingressou no chamamento público de 

Campinas ainda como SANTA CASA DE BARIRI, só sendo alterada a 

denominação social já no final do processo licitatório. 

 

Os indicativos de fraude no chamamento público 

justificaram a autorização judicial para a interceptação telefônica e a quebra 
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do sigilo telemático, medidas essas que foram frutíferas para demonstrar a 

prática de crimes e que serviram de base para a posterior autorização 

judicial de quebra dos sigilos fiscais e bancários. 

 

É sabido que as organizações sociais são pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, conforme previsto no art. 

1º da Lei nº 9.637/98, que trata da qualificação das referidas entidades. 

 

O art. 2º da Lei nº 9.637/98 obriga essas entidades 

a ter natureza social e finalidade não-lucrativa, investir 

obrigatoriamente seus excedentes financeiros na própria atividade e 

não distribuir o patrimônio em qualquer hipótese. 

 

Acontece que os dados obtidos por meio do 

monitoramento telefônico e de e-mails, aliados a demais pesquisas 

realizadas pelos analistas do GAECO, demonstraram que, na verdade, as 

pessoas por trás da VITALE, que não se resumem àquelas constantes 

formalmente dos seus quadros diretivos, encobertadas sob o manto de uma 

entidade assistencial, usaram-na como instrumento para fraudar o 

chamamento público e obter vantagens patrimoniais indevidas, desviando 

dinheiro público. 

 

Isto é, descumprindo os preceitos legais que 

regem a atuação das organizações sociais, os ora denunciados, que são os 

responsáveis formais e de fato pela VITALE, agiram visando lucro e com 
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o objetivo de distribuir, entre si, o patrimônio recebido mediante o 

repasse de recursos públicos.    

 

Assim, com base na prova produzida durante a 

investigação, concluiu-se pela prática dos crimes que serão descritos a 

seguir. 

 

1º FATO - DA ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA: 

 

Durante a investigação, colheu-se informações 

que corroboraram os elementos apresentados na portaria inaugural do 

procedimento investigatório, de que um grupo econômico, originariamente 

ligado à Organização Social PRÓ-SAÚDE, estava por trás da VITALE, 

que venceu o chamamento público para administrar o Hospital Ouro Verde 

de Campinas. 

 

Além disso, apurou-se que esse mesmo grupo 

controlava outras Organizações Sociais, que eram utilizadas conforme a 

conveniência para a participação de chamamentos públicos e gestão 

hospitalar, para gerar lucros com o desvio de verbas públicas
1
. 

 

                                      
1
 Elementos ressaltados nos relatórios parciais das fls. 209/218, 241/269, 305/314, 

340/389, 435/482, 525/560, 588/626; 641/642, 663/691, 712/738, 1025/1028, 

1040/1042, 1047/1077 e 1100/1142, e relatório das fls. 752/894 da medida cautelar. 
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Assim, verificou-se que os denunciados PAULO 

ROBERTO SEGATELLI CÂMARA, DANIEL AUGUSTO 

GONSALES CÂMARA e RONALDO PASQUARELLI, pessoas que 

não estavam formalmente vinculadas à VITALE, eram responsáveis, de 

fato, pela referida Organização Social, sem prejuízo da atuação dos demais, 

já que os referidos denunciados é que detinham o poder econômico e de 

decisão sobre as ações da VITALE, incluindo os locais onde essa entidade 

participaria da seleção pública e celebraria contratos para gestão das 

unidades de saúde. 

 

A denunciada APARECIDA DE FÁTIMA 

BERTONCELLO (TATA), Presidente formal da VITALE, e o Diretor-

Geral da entidade, RONALDO FOLONI, não possuíam autonomia para 

tomada de decisões sobre os rumos da referida organização social, e se 

reportavam aos denunciados PAULO CÂMARA, DANIEL CÂMARA e 

RONALDO PASQUARELLI como efetivos “chefes do negócio”. Na 

prática, a VITALE pertencia aos esses últimos, embora não figurassem 

nessa condição, com a aquiescência da Presidente e do Diretor-Geral da 

entidade. 

 

Com efeito, os denunciados PAULO CÂMARA, 

DANIEL CÂMARA e RONALDO PASQUARELLI tinham o seu 

envolvimento por trás da VITALE formalmente disfarçado por contratos 

de consultoria. Ou seja, para que pudessem obter reais vantagens 

patrimoniais com o “negócio”, através do consentimento e da participação 
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dos demais denunciados, os efetivos responsáveis pela VITALE eram 

remunerados por pagamentos feitos pela Organização Social a título de 

consultoria, que, na prática, não era prestada. 

 

A celebração de contratos de serviços de 

consultorias pela VITALE com as empresas ligadas aos denunciados era 

apenas uma forma de desviar, sistematicamente, recursos públicos em 

benefício dos “proprietários” da entidade. Isso porque, caso figurassem nos 

quadros da organização social, estariam sujeitos apenas à remuneração para 

o exercício da função, sem poder receber recursos públicos também de 

outras organizações sociais que controlavam. 

 

Assim é que os denunciados APARECIDA 

BERTONCELLO e RONALDO FOLONI autorizavam, reiteradamente, 

o desvio de verbas públicas aos denunciados PAULO CÂMARA, 

DANIEL CÂMARA e RONALDO PASQUARELLI, que não eram 

prestadores de mera consultoria, em todos os contratos da VITALE com o 

Poder Público, e não apenas no Hospital Ouro Verde em Campinas. 

 

Além disso, parte do dinheiro também era 

desviado, mediante simulados serviços médicos, para favorecer o 

denunciado FERNANDO VÍTOR, que, além de figurar como Diretor 

Técnico da VITALE no Hospital Ouro Verde, atuava como lobista do 

grupo, conseguindo novos contratos com o Poder Público de municípios 

diversos, mediante influência e contatos com agentes públicos. 
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Isto é, a atuação de FERNANDO VÍTOR na 

obtenção de novos contratos para a VITALE, mediante contatos com 

agentes públicos, era indevidamente remunerada, com desvio de recursos 

públicos, simulando-se a prestação de serviço inexistente.   

 

Além da VITALE SAÚDE, vinculada aos 

denunciados APARECIDA BERTONCELLO e RONALDO FOLONI, 

que possui contratos de gestão em inúmeros municípios, os denunciados 

DANIEL CÂMARA, PAULO CÂMARA e RONALDO 

PASQUARELLI também se valiam das Organizações Sociais INSAÚDE 

e JOÃO MARCHESI para a atuação criminosa (fls. 788/806). Ainda, o 

denunciado FERNANDO VÍTOR também atuava por trás da Organização 

Social REVIVA SAÚDE (fls. 801/802). 

 

Os elementos de prova evidenciam, com clareza, a 

forma de atuação do grupo criminoso, que, de modo estruturado e 

organizado, utilizava um arsenal de organizações sem fins lucrativos para, 

de acordo com a conveniência, praticar condutas criminosas, fraudando a 

concorrência de procedimentos licitatórios e firmando contratos com o 

Poder Público para auferir vantagens por meio de contratos de consultoria e 

demais fraudes, em efetivo desvio de verbas públicas. 

 

Os denunciados agiam com conduta criminosa 

padrão nos diversos locais em que atuavam. 
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Em regra, durante o chamamento público, o grupo 

era representado por um lobista, que variava de acordo com a região. No 

caso da região de Campinas, o lobista era o denunciado FERNANDO 

VÍTOR. Essa pessoa, que variava de local para local, é quem fazia o 

contato com os agentes públicos responsáveis pelo chamamento e que 

apresentava as condições para que a Organização Social assumisse a gestão 

(vencesse o certame), oferecendo a eventual contrapartida aos agentes 

públicos. Dentre as condições estava, invariavelmente, o pagamento de 

valores como forma de remunerar indevidamente os empresários do 

grupo, ou seja, os denunciados DANIEL CÂMARA, PAULO CÂMARA 

e RONALDO PASQUARELLI, que recebiam a título de consultoria. 

 

O lobista, no caso de Campinas, FERNANDO 

VÍTOR, recebia recursos desviados também a título de prestação de 

serviços, como remuneração pela “obtenção” do contrato. 

 

A contrapartida a agentes públicos estava 

consubstanciada ou em valores em dinheiro repassados nas notas pagas ao 

grupo (empresários e lobistas) ou na obrigatoriedade da Organização Social 

contratar o fornecimento de produtos e serviços de empresa expressamente 

indicada. 

 

Em resumo, a síntese do apurado até então é que: 
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 a VITALE servia para que o grupo 

econômico por trás dela pudesse auferir indevida vantagem patrimonial, de 

forma reiterado e sistemática, nos locais em que a entidade possuía 

contratos com o Poder Público.  

 

 a Administração Municipal repassava 

recursos públicos para a Organização Social, que, com a autorização da 

Presidente e do Diretor–Geral, terceirizavam simuladamente a gestão em 

benefício dos próprios “donos” do negócio; 

 

 o mesmo grupo que atuava por trás da 

VITALE, também utilizava outras Organizações Sociais para a obtenção 

de contratos de gestão com o Poder Público de diversos municípios e para 

fraudar a disputa de chamamentos públicos. 

 

Assim, constatou-se a existência de grupo 

estruturado, com divisão de tarefas, destinado ao cometimento reiterado de 

crimes de fraude à licitação, falsidade ideológica e peculato, sem prejuízo 

de outros delitos.  

 

Com essas condutas, valendo-se de organizações 

sociais, entidades essas sem fins lucrativos, para a obtenção de vantagens 

patrimoniais, os denunciados não precisavam enfrentar as dificuldades 

normais impostas pela concorrência pública em um processo licitatório 
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padrão e nem tinham de atender a maiores formalidades na prestação de 

contas relativa à contratação de fornecedores de serviços e produtos. 

 

A específica atuação dos denunciados, por meio 

de entidades beneficentes, também lhes oferecia vantagens adicionais. Isso 

porque atuavam no mercado com instituição portadora de Certificação de 

Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), obtendo, assim, 

isenção de tributos e outros benefícios, fator que lhes permitia obter lucros 

ainda maiores. 

 

Assim, os denunciados atuavam, de modo estável 

e permanente, para fraudar a concorrência de procedimentos licitatórios e 

auferir vantagem, mediante o desvio reiterado e sistemático de recursos 

públicos, de acordo com as condutas a seguir individualizadas. 

 

- MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA E SUAS FUNÇÕES: 

 

 

PAULO CÂMARA 
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O denunciado era o chefe do grupo de 

empresários por trás das Organizações Sociais, dentre elas a VITALE. Era 

o responsável por articular os principais contratos e era procurado para 

resolver as questões mais importantes acerca das entidades
2
. 

 

PAULO CÂMARA possuía ascendência sobre os 

demais membros do grupo criminoso
3
, tomando decisões sobre as questões 

relativas a pagamentos de lobistas do grupo
4
 e sobre a organização das 

entidades
5
. 

 

                                      
2
 Exemplo disso é o trecho do seguinte diálogo: TATA X PAULO (Data da Chamada: 

13/07/2017 - Hora da Chamada: 14:49): “(...) PAULO fala que estão muito 

confortáveis, e que "nós" temos que fazer ameaça mais grave (...) tem que "chutar o 

pau da barraca..." ou fechar ambulatório, alguma coisa tem que fazer, porque eles não 

vão tomar providência nenhuma não, eles não estão nem aí. TATA fala em parar o 

hospital e acabou (...)” (fls. 158/159 do ANEXO I). 

3
 Exemplo disso é o trecho do seguinte diálogo: PAULO X TATA (Data da Chamada: 

29/06/2017 -Hora da Chamada: 14:37): “(...) TATA pergunta se pode deixar FOLONI ir 

para GUARULHOS amanhã (30/07). PAULO diz que pode deixar, sem problemas, diz 

vamos em frente, o importante é ganhar, o importante é crescer”.  (fl. 140 do ANEXO 

I). 

4
 Exemplo disso é o trecho do seguinte diálogo: DANIEL CÂMARA x PLÍNIO (Data 

da Chamada: 23/06/2017 - Hora da Chamada: 12:12): “(...) tinha feito um acerto 

comigo, que eram para as despesas estarem todas dentre de um valor único da nota 

fiscal, mas naquele momento as despesas que apresentei foram despesas diferentes 

daquelas do dia a dia. DANIEL diz que isso PLINIO tem falar com o seu pai (PAULO)” 

(fl. 135 do ANEXO I). 

5
 Exemplo disso é o trecho do seguinte diálogo: SÉRGIO (CADASTRO: ROQUE LINS 

DE ANDRADE) X PAULO (Data da Chamada: 29/05/2017 - Hora da Chamada: 

13:16): “(...) PAULO, arruma uma freirinha lá, a gente nomeia alguém que tenha um 

curriculozinho razoável e a gente combina com ela, ou então, se não tiver jeito, vai meu 

nome, mas eu vou precisar que você mande alguém lá para ajudar (...)”(fls. 82/83 do 

ANEXO I). 
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Ainda, o denunciado PAULO CÂMARA era o 

responsável por decidir em quais áreas dos contratos o grupo iria lucrar 

indevidamente, mediante desvios de verbas
6
.  

 

 

 

DANIEL CÂMARA 

 

O denunciado é filho de PAULO CÂMARA e 

um dos integrantes mais ativos no comando das Organizações Sociais. 

Participava de diversas reuniões que envolviam os interesses do grupo. Era 

o contato mais frequente do núcleo “duro” dos empresários com lobistas e 

agentes públicos. 

 

DANIEL CÂMARA era responsável por 

arquitetar a forma como os desvios de recursos públicos seriam 

                                      
6
 Exemplo disso é o trecho do seguinte diálogo: WALTER X DANIEL (Data da 

Chamada: 04/08/2017 - Hora da Chamada: 20:27): “(...)ZÉ vai procurar o pai de 

DANIEL na segunda-feira e, na mesa, perguntou para WALTER o que mais daria para 

ganhar dinheiro nos contratos. (...) ZÉ falou "aí vamos conversar aí, com PAULO, e tal 

tal, para a gente rachar o resultado... (...)” (fl. 182 do ANEXO I). 
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operacionalizados, bem como por cobrar o efetivo repasse das verbas 

públicas para os integrantes do grupo
7
. 

 

O referido denunciado era quem planejava a 

apresentação de custos inflados, acima dos reais, ao Poder Público, 

buscando aumentar a vantagem patrimonial dos beneficiados com o 

esquema criminoso
8
. 

                                      
7
 Exemplo disso é o trecho do seguinte diálogo: DANIEL X LÚCIA (Data da Chamada: 

03/07/2017 - Hora da Chamada: 10:35): “(...) DANIEL diz que entregou para o pessoal 

toda a planilha financeira do projeto, com os compartilhados. LUCIA pergunta para 

quem ele entregou essa planilha. DANIEL ri e fala que foi o fechamento antes de ele 

entrar lá. LUCIA diz que não tem essa planilha. DANIEL diz „acho que são 135 ou 145 

mil com os compartilhados, e precisamos ver como você vai fazer, porque se você está 

fazendo pedido para a prefeitura item a item, esse é um pedido que tem que ser 

especificado‟. (...) DANIEL interrompe e fala: „mas aí a entidade está trabalhando de 

graça aí? Aí nós vamos sair fora‟. DANIEL ri e fala que „está todo mundo recebendo‟. 

LUCIA diz que essa informação é preciosíssima. DANIEL diz que precisa confirmar, 

mas acredita que o custo compartilhado é 135. DANIEL diz que „o resto das despesas 

iam sair dentro dos próprios contratos‟ e fala que esse custo vem para pagar a 

entidade. DANIEL diz que „a gente não usa uma terceira entidade, a gente usa como 

custo compartilhado, vem transferido para sede social que paga o resto‟. (...) „não está 

só a minha parte ali. Meu custo compartilhado é esse, 135, 95 é meu e 40 do pessoal de 

Brasília, mas isso fica só entre nós‟ (...)”  (fls. 146/148 do ANEXO I). 

8
 Exemplo disso são os trechos dos seguintes diálogos: 

- DANIEL X ZE CLAUDIO (Data da Chamada: 16/05/2017 - Hora da Chamada: 

13:01): “(...) ZE CLAUDIO fala para florear um pouco o contrato para ter um retorno 

para empresa, ver o quanto jogar de taxa administrativa. DANIEL diz „está jóia‟(...)" 

(fls. 52/53 do ANEXO I). 

- DR. RENATO (RENATO GARBOCCI) X DANIEL (Data da Chamada:10/08/2017 - 

Hora da Chamada:16:45): “(...) proporcionalizou o restante em três, não sabe se 

DANIEL lembra, "mas multiplicando por três, tá bom? só para DANIEL poder...não dá 

para falar, né?"... aí colocou ali o que é da OS (...)” (fls. 186/188 do ANEXO I). 

- DANIEL X DR. RENATO (RENATO GRABOSSI) (Data da Chamada:10/08/2017 -

Hora da Chamada: 17:35): “ (...) quanto der a folha você tira 100%... se a folha der 5 

você tira 10, se a folha der 10 você tira 20, isso foi bem claro, a gente tratou isso e você 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

GAECO/Núcleo-Campinas 

 

19 

 

 

O referido denunciado ainda tratava de 

contratações de fornecedores e da forma de prestar contraprestações a 

agentes públicos
9
. 

 

 

 

RONALDO PASQUARELLI 

 

Integrante da cúpula do grupo, o denunciado 

atuava como uma espécie de Diretor Operacional do núcleo responsável 

pelas Organizações Sociais, tratando com os diretores locais
10

. 

                                                                                                             
concordou, até, você tinha falado em 70 e eu falei não, tira 100, não tem problema 

nenhum, que aí fica redondo - entendeu? - sobra até um pouquinho mais para vocês, 

não tem rolo nenhum, nisso aí não há problema (...)” (fls. 189/193 do ANEXO I). 

9
 Exemplo disso é o trecho do seguinte diálogo: CLEIDE X DANIEL (Data da 

Chamada:19/06/2017 - Hora da Chamada:11:45): “CLEIDE pergunta „seu pai falou 

com você a respeito do Secretário com o problema aqui com a CLAUDIA?‟. DANIEL 

diz que não. CLEIDE diz „o Secretário quer o dinheiro que era dos contratos de 

manutenção...‟ DANIEL a interrompe e diz „CLEIDE, CLEIDE, CLEIDE... já te ligo aí 

por outro canal‟ porque „por telefone tem coisa que não dá para falar‟. CLEIDE diz 

que está certo.” (fls. 130/131 do ANEXO I).  

10
 Exemplo disso é o trecho do seguinte diálogo: CLEMENTE X DIEGO (Data da 

Chamada:22/05/2017 - Hora da Chamada: 11:50): “(...) O detalhe é que DIEGO precisa 

fazer essa solicitação para RONALDO PASQUARELLI. Ele por sua vez fará a 

solicitação para o HELIO. Aí verão a melhor maneira de realizar o treinamento. Mas 

que precisa vir uma ordem de cima. DIEGO já havia enviado e-mail com RONALDO 

em cópia.” (fl. 65 do ANEXO I). 
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É o membro com mais preparo técnico e, por 

vezes, fazia as vistorias técnicas exigidas nos editais e tratava com agentes 

públicos, apresentando os projetos. 

 

Além disso, o denunciado participava, junto com 

os demais integrantes da cúpula do grupo criminoso, de reuniões para tratar 

das questões envolvendo as Prefeituras Municipais
11

. 

 

RONALDO PASQUARELLI ainda era 

responsável por adequar valores dos recursos públicos desviados às 

prestações de contas
12

. 

                                      
11

 Exemplo disso é o trecho do seguinte diálogo: EDSON X PASQUARELLI (Data da 

Chamada: 24/04/2017 - Hora da Chamada:09:10): “(...) EDSON então pergunta o que 

PASQUARELLI acha de levar ANDREIA na reunião que tem com eles no dia 5 em São 

Paulo. PASQUARELLI diz que não sabe, que precisa ver que o povo acaba comentando 

questões que, às vezes, fala da Prefeitura...(...) PASQUARELLI diz que é interessante 

trazê-la mais próxima, mas que, a preocupação dele é que, dependendo do tipo de 

comentário que faz da relação com a prefeitura, não dá para comentar na frente dela. 

EDSON diz que essas coisas que ela fez, não dá para comentar na frente dela e que ele 

pensou no "ditado do Getúlio Vargas... os amigos perto, os inimigos mais ainda". 

PASQUARELLI diz que, para essa (reunião), ele acha que não dá para trazer, porque é 

inevitável discutir, que as coisas não estão resolvidas. (...)” (fls. 08/09 do ANEXO I).  

12
 Exemplos disso são os trechos dos seguintes diálogos: 

- PASQUARELLI X EDSON (Data da Chamada: 29/05/2017  - Hora da Chamada: 

15:22): “(...) PASQUARELLI pergunta se EDSON acha que eles estão os escanteando e 

EDSON diz que acha que sim, diz que até queria perguntar para PASQUARELLI se 

aquele valor da assessoria dele (PLÍNIO), que paga por mês R$12.000,00... que 

EDSON acha que o ideal era não aparecer mais esse valor para pagar e entrar nas 

notas lá, não aparecer separado. (...)”(fl. 84 do ANEXO I). 

- FOLONI X PASQUARELLI (Data da Chamada: 23/05/2017 - Hora da 

Chamada:15:59): "(...) quando você faz aquela divisão, o valor para lá atribuído é 
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APARECIDA BERTONCELLO (TATA) 

 

A denunciada é a Presidente da Organização 

Social VITALE SAÚDE. Era a provedora da IRMANDADE SANTA 

CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI, transformada na OS 

VITALE. 

 

Era a face pública da VITALE e não tinha real 

poder sobre os rumos da gestão dos hospitais. 

 

Tinha ciência e autorizava o indevido repasse de 

valores aos denunciados DANIEL, PAULO e PASQUARELLI
13

, que 

                                                                                                             
maior e na verdade a gente só repassa os 10, certo? Aí a gente, não sei, vamos dar uma 

pensada, enquanto você faz aí a gente pensa, em, sei lá, botar uma nota técnica 

embaixo, dizendo que foi o valor lançado na época do projeto técnico, sei lá, a gente 

bola alguma coisa para não ficar também com valor sem explicação (...)" (diálogo 

constante da mídia apresentada em cartório judicial). 

13
 Exemplo disso são os trechos dos seguintes diálogos: 

- TATA x DIOGO (Data da Chamada: 31/10/2017 - Hora da Chamada: 13:14): “(...) 

DIOGO acha que „pode ser‟, que „é uma forma‟ e indaga se nesse contrato tinha 

„alguma amarração com eles‟. TATA diz que o contrato tem cento e vinte dias de prazo 
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decidiam sobre os contratos da entidade e os locais onde a Organização 

Social seria utilizada para vencer os certames e assumir a gestão de 

unidades hospitalares. 

 

Também tinha ciência e autorizava os indevidos 

pagamentos realizados ao denunciado FERNANDO VÍTOR, pela sua 

atuação como lobista do grupo
14

. 

 

 

                                                                                                             
e, mesmo que TATA termine a relação, TATA tem que pagar "eles" até o fim dos 

projetos (...)”(fls. 194/197 do ANEXO I). 

- TATA e GIOVANNI x JULIANO (Data da Chamada: 31/10/2017 - Hora da 

Chamada: 13:05): “(...) eles não estão fazendo nada nos outros projetos‟. JULIANO 

diz: „Então, mas eles levam dinheiro dos projetos, TATA. A ideia é... Vai cortar tudo 

isso daí.‟. TATA reforça que „nós temos‟ que ir devagar. (...)” (fls. 197/200 do ANEXO 

I). 

- TATA X DANIEL (Data da Chamada:09/06/2017- Hora da Chamada: 18:33): “(...) 

eles terão uma reunião com a D&P porque eles são sócios dela e se acontecer alguma 

coisa eles têm de saber que vão trabalhar junto com a D&P (...)” (fls. 116/117 do 

ANEXO I). 

- TATA e GIOVANNI x JULIANO (Data da Chamada: 31/10/2017 - Hora da Chamada: 

13:05): “(...) TATA reforça que „nós temos‟ que ir devagar. JULIANO acrescenta que é 

isso que vai „ferrar‟ TATA. TATA argumenta que estão mexendo com o SECRETÁRIO, 

que „vai dez mil de MOGI vai para o SECRETÁRIO‟ e que os dez mil de VÁRZEA vão 

para o SECRETÁRIO. TATA finaliza dizendo que vão conversar com „esse povo‟ (...)” 

(fls. 197/200 do ANEXO I). 

 

14
 Exemplo disso é o trecho do seguinte diálogo:  JULIANO x TATA (Data da 

Chamada: 03/11/2017 -Hora da Chamada: 18:44): “(...) JULIANO diz que, em sua 

conversa com VÍTOR, prosseguiu dizendo: VÍTOR, para pra pensar, velho. Você emite 

nota lá, você recebe dinheiro — que você é funcionário da folha — você emite nota lá. 

(...) vão tirar FOLONI da folha, e depois vão tirar VÍTOR da folha. JULIANO diz que 

„só aí‟, estão fazendo uma conta de cento e cinquenta mil por mês. TATA corrige o 

valor informado por JULIANO: „Trezentos, né? E o imposto?‟. JULIANO diz: „É, tem 

que colocar aí...‟ (...)” (fls. 203/204 do ANEXO I). 
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RONALDO FOLONI 

 

O denunciado era Diretor-Geral da VITALE. 

Atuava como operador do grupo
15

, buscando viabilizar outros contratos 

para a Organização Social VITALE SAÚDE. 

 

Por vezes, o denunciado atuava como lobista
16

, 

recebendo vantagem patrimonial quando conseguia trazer contratos para a 

entidade. 

 

                                      
15

 Exemplo disso é o trecho do seguinte diálogo: PASQUARELLI X HÉLIO (Data da 

Chamada: 25/04/2017 - Hora da Chamada: 09:40): “PASQUARELLI diz para HÉLIO 

que „teve aquelas audiências‟ (audiências no Ministério Público) que eles foram 

semana passada, que perguntaram do RONALDO FOLONI, o que ele estava fazendo aí 

(em Campinas), e que, então, PASQUARELLI e os demais optaram por colocar ele em 

algumas atividades, mais um mês até eles resolverem a situação (...)” (fl. 13 do 

ANEXO I). 

16
 Exemplo disso é o trecho do seguinte diálogo: DANIEL X TATA (Data da Chamada: 

02/06/2017 - Hora da Chamada:18:05): “(...) FOLONI vai para falar com o CHARBEL 

e RAFAEL, perguntar se eles querem mesmo a VITALE, explicar a situação. (...) 

FOLONI vai ter uma porcentagem do RIO para ele, porque o negócio dele é esse. 

DANIEL fala que a depressão de FOLONI é essa, que ele não conseguiu arrancar 

mais... arrancou do Maranhão, arrancou de Campinas e depois tiraram ele. (...) ele iria 

ter seu dinheiro, que, todos os projetos que FOLONI trouxesse para ela, a terceira 

parte ela passaria para ele, que ele poderia ficar tranquilo (...)” (fl. 103 do ANEXO I). 
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Era o único Diretor da VITALE oriundo de 

Bariri, onde está sediada a Santa Casa que originou a referida Organização 

Social. 

 

 

O denunciado, como Diretor-Geral da entidade, 

diretamente ligado à Presidente da VITALE, tinha ciência e autorizava, 

nessa condição, o repasse de valores indevidos aos demais denunciados
17

, 

assim como atuava para buscar o repasse de recursos do Poder Público
18

. 

 

 

                                      
17

 Exemplo disso é o trecho do seguinte diálogo: FOLONI X TATA (Data da 

Chamada:19/05/2017 - Hora da Chamada:15:01): “FOLONI diz "oi chefa" e diz que 

teve alta e diz que vai fazer tudo o que tem que ser feito e vai ao Rio na terça-feira. 

TATA acha ótimo. FOLONI diz mandou mensagem para PAULO avisando que foi 

liberado. TATA diz que está com DANIEL e vai avisar. TATA diz que o Rio é questão de 

vida ou morte, que PAULO está desesperado, que é mais importante até que Campinas, 

ela acha.” (fl. 61 do ANEXO I). 

18
 Exemplo disso é o trecho do seguinte diálogo: GUSTAVO E SYLVINO DE GODOY 

X FOLONI (Data da Chamada: 02/08/2017 - Hora da Chamada:14:10) “(...) SYLVINO 

diz que o procurou interceder em favor da VITALE, e que SILVIO lhe garantiu que o 

aditamento sairá (...) FOLONI fala exato, senão fica só na conversa, „é igual o que eu 

preciso passar para o GUSTAVO, eu tenho que dar uma data pra ele se organizar‟ 

(riem). SYLVINO fala „claro, claro‟. FOLONI continua e diz que precisa de uma data, 

que depende disso para poder se posicionar. SYLVINO fala que fez uma pressão em 

cima dele agora, e ele se propôs a se empenhar no aditamento. SYLVINO afirma ter 

dito: „vê se aprova logo isso, ao menos já dá um sinal verde, que o resto é questão 

burocrática, porra‟. (...)” (fls. 179/180 do ANEXO I). 
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FERNANDO VÍTOR 

 

O denunciado era um dos lobistas do grupo, que 

atuou no contrato de Campinas. Além disso, o denunciado figurava como 

Diretor de Serviços de Saúde da VITALE no Hospital Ouro Verde. 

 

Possuía muitos contatos com agentes políticos e 

também atuava com outra Organização Social em diversos locais, a 

REVIVA SAÚDE, referindo-se a essa entidade como sendo sua
19

. 

 

O referido denunciado era responsável por tratar 

de contraprestações a agentes públicos
20

, para direcionar as seleções 

                                      
19

 Exemplo disso é o trecho do seguinte diálogo: ANDRÉ X FERNANDO VITOR (Data 

da Chamada: 22/05/2017 - Hora da Chamada: 10:44): “(...) ANDRÉ pergunta, você está 

mexendo com o OURO VERDE e qual mais. VITOR diz que OURO VERDE, 

CAJAMAR, VÁRZEA PAULISTA, tudo pertinho. ANDRÉ pergunta se é tudo pela 

VITALE, ou se tem mais outra empresa que é sua. VITOR diz que tem outra, REVIVA. 

ANDRÉ pergunta de qual hospital cuida. VITOR diz que CAJAMAR, a gente senta, 

tomo um café contigo, só que uma é concorrente da outra (...)” (fls. 63/64 do ANEXO 

I). 

20
 Exemplo disso são os trechos dos seguintes diálogos: 

- FERNANDO VITOR X DANILO (Data da Chamada:02/06/2017 - Hora da Chamada: 

12:04): “(...) VITOR fala "o  EDMIR vai pedir pedágio, você vai pedir para ela fazer 

para CAMPINAS?" DANILO fala "é lógico". VITOR fala "então ela vai lá, porque sabe 
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públicas para as entidades do grupo e proporcionar os desvios de recursos 

durante a execução do contrato de gestão. Em razão da atividade de lobista 

do grupo, recebia vantagens patrimoniais em razão dos contratos que 

conseguia, desviadas das verbas públicas
21

. 

 

                                                                                                             
como é que vai fazer? Política é assim: bem, AMPARO... - ela vai procurar saber quem 

que é o dono da região. É assim que a política faz, entendeu? Aí: ah, o dono de 

AMPARO é o EDMIR CHEDID, aí ela vai falar com o EDMIR CHEDID, aí você vai 

ter que pagar o pedágio dele e o dela (...)” (fls. 100/101 do ANEXO I). 

- ÉRICA (cadastrada em nome de ANA PAULA CUNHA) X FERNANDO VÍTOR 

(Data da Chamada:28/06/2017 - Hora da Chamada: 17:33): “(...) A única coisa, 

ressalva ÉRICA, é que ele falou assim: „Contrapartida‟. ÉRICA diz que ele tem uma 

empresa de fornecimento de remédios, então, para ele é interessante... Ele fecha todas, 

ele falou, só que aí a medicação tem que comprar dele, entendeu?‟ VITOR diz: 

„Tranquilo, isso aí não tem problema não‟ e pergunta o que é esse cara. ÉRICA fala 

que é Chefe de Governo do Estado de São Paulo, só que ele tem contato no Brasil 

inteiro, o cara tem uma das maiores empresas de produtos farmacêuticos, e pergunta se 

VITOR entendeu. VITOR responde que sim. ÉRICA continua, contando que ele disse 

que ontem ele fechou com uma OS, que se eles tivessem chegado um mês atrás ele tinha 

fechado com eles. ÉRICA teria dito para ele ficar tranquilo, que toda a medicação o 

FERNANDO VITOR fecharia com ele (...)” (fls. 138/139 do ANEXO I). 

- PASQUARELLI x DIOGO (Data da Chamada: 31/10/2017 - Hora da Chamada: 

15:33): “(...) VÍTOR é o que articula tudo e compra todo mundo ali (...)” (fls. 200/203 

do ANEXO I). 

21
 Exemplo disso é o trecho do seguinte diálogo: VITOR X FOLONI (Data da 

Chamada:02/07/2017 -Hora da Chamada:19:38): “(...) DANIEL é cheio de querer pegar 

os parceirinhos dele lá da PRÓ-SAÚDE, de vender remédios, de locar equipamentos, 

de não sei o que, e colocar no serviço, e quando é da VITALE geralmente DANIEL não 

consegue, porque e projeto que VITOR indicou, então quem tem prioridade nisso é 

VITOR (...) „projeto que eu trago (vamos supor que venha GUARULHOS), vocês 

(turma de PAULO e DANIEL) vêm e ganham dinheiro, e projeto que vocês trazem eu 

não ganho porra nenhuma, que parceria que é essa, cada um só pra si e não para 

mim?‟ e continua fala que por exemplo, VITALE/OURO VERDE, VITOR que trouxe, 

VITOR ganha, e eles ganham, MOGI DAS CRUZES, não foi VITOR quem trouxe, mas 

daí eles ganham e VITOR não ganha? Então se for para ganhar só no que VITOR 

apresenta, então VITOR vai passar por cima de todo mundo, que daí ganha em tudo. 

(...)” (fls. 143/145 do ANEXO I). 
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Além disso, FERNANDO VÍTOR tratava de 

direcionar a aquisição de produtos e serviços a determinados 

fornecedores
22

, estabelecendo prioridades com base em acordos realizados 

previamente para favorecer o grupo criminoso
23

.  

 

 

 

ORGANOGRAMA DA ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA: 

 

                                      
22

 Exemplo disso é o trecho do seguinte diálogo: ALCIR X TIAGO (Data da Chamada: 

22/05/2017 - Hora da Chamada: 17:33): “(...) „Tem um pedido político através do 

VITOR, por isso a gente não tá fazendo aquisição‟ (...) perguntou „quem que pediu?‟ „o 

VITOR‟, respondeu ALCIR. ALCIR conta que imediatamente foi avisar VITOR sobre a 

ligação da MÔNICA e VITÃO disse para „jogar nas costas dele e qualquer coisa para 

ir resolver com ele‟. ALCIR conta que alertou VITOR dizendo para ele preparar 

„porque vai vir de SP a ordem para não comprar de você, tá, da PRECISÃO‟. (...)” (fls. 

65/66 do ANEXO I).  

23
 Exemplo disso são os trechos dos seguintes diálogos: 

- GUSTAVO KHATTAR X FERNANDO VITOR (Data da Chamada: 21/11/2017 - 

Hora da Chamada: 17:25): “(...) ele (DIOGO) „não está sabendo priorizar‟. 

FERNANDO VÍTOR diz que „a gente‟ não pode falar muito para ele (DIOGO), pois, na 

hipótese de DIOGO ser demitido, ficariam „amarrados‟ a DIOGO (...) GUSTAVO 

comenta que, no acerto que foi feito, „nem fui priorizado: fui deixado de lado‟ (...)” (fl. 

206 do ANEXO I). 
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2º FATO – FRAUDE À LICITAÇÃO: 

 

Para que os denunciados pudessem auferir 

vantagem com os contratos de gestão celebrados com o Poder Público, era 

fundamental que a entidade assistencial por eles utilizada vencesse a 

seleção pública. 

 

Para tanto, os denunciados utilizavam artifícios 

para fraudar o caráter competitivo dos chamamentos públicos. 

 

Muito embora a licitação possa ser dispensável 

para a contratação de organizações sociais (art. 24 da Lei nº 8.666/93, com 
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redação conferida pela Lei nº 9.648/98, e art. 12 da 9.637/98), o Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1923/DF (cujo pedido foi julgado 

parcialmente procedente), conferiu interpretação conforme à 

Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV, da Lei nº 8.666/93, 

incluído pela Lei nº 9.648/98, estabelecendo, em controle concentrado de 

constitucionalidade, que tanto a celebração de contrato de gestão com a 

organização social, como a contratação de obras e serviços por esta 

sujeitam-se a procedimento público impessoal, pautado por critérios 

objetivos, em observância ao núcleo essencial dos princípios da 

administração pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal. 

 

Cabe destacar que o art. 5º da Lei nº 9.637/98 

estabelece que a forma de contratação das organizações sociais se dá por 

meio de contrato de gestão. A Lei nº 8.666/93, que trata das normas para 

licitação e contratos com a Administração Pública, prevê, em seu art. 116, 

que se aplicam as suas disposições, no que couber, aos convênios, acordos, 

ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades 

da Administração. 

 

Assim, verifica-se que, a despeito de o 

Administrador Público poder dispensar a licitação, optou por realizar 

chamamento público, que caracteriza procedimento especial de seleção 

para a contratação de organizações sociais. 
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Isto é, no caso de Campinas, o Decreto Municipal 

nº 18.740/2015, com espeque na Lei Complementar Municipal nº 101, de 

19/03/2015, especialmente no seu art. 5º, §4º, previu que o processo 

seletivo de organização social se daria por meio de chamamento público. O 

edital do chamamento, na linha do que dispõe o art. 116 da Lei nº 8.666/93, 

previu a aplicação à seleção, no que coubesse, da Lei nº 8.666/93. 

 

Logo, aplicável a legislação de natureza criminal 

à espécie. 

 

Assim, os denunciados PAULO CÂMARA, 

DANIEL CÂMARA e RONALDO PASQUARELLI, como efetivos 

donos da entidade, os denunciados APARECIDA BERTONCELLO e 

RONALDO FOLONI, como responsáveis formais pela entidade, e o 

denunciado FERNANDO VÍTOR, como lobista do grupo, atuaram, em 

efetiva divisão de tarefas, para fraudar o caráter competitivo do 

procedimento licitatório de Campinas, no qual a VITALE SAÚDE sagrou-

se vencedora. 

 

De fato, apurou-se que a VITALE SAÚDE era a 

nova denominação social da IRMANDADE SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE BARIRI, sediada no município de Bariri, interior 

de São Paulo. 

 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

GAECO/Núcleo-Campinas 

 

31 

 

 

A VITALE ingressou no chamamento público de 

Campinas ainda como SANTA CASA DE BARIRI, só sendo alterada a 

denominação social já no final do processo licitatório, levada a efeito em 

11/11/2015. 

 

A convocação para a seleção foi publicada em 

23/09/2015. Contudo, em 21/10/2015, houve a suspensão do chamamento. 

Isto é, o processo de seleção foi suspenso por tempo indeterminado menos 

de um mês após a abertura do chamamento (fls. 37/127), em razão de 

decisão proferida pelos membros da Comissão Especial de Seleção, sob o 

fundamento de terem que ser analisadas impugnações e solicitações de 

esclarecimentos apresentadas. 

 

Chamou a atenção o vínculo de parte dos 

denunciados também com as entidades que fizeram os pedidos de 

impugnação que geraram a suspensão do processo de seleção, a qual 

manifestamente beneficiou a VITALE SAÚDE. Com efeito, as outras duas 

impugnações que serviram para protelar o chamamento, com a suspensão 

do certame, foram apresentadas pelas entidades OSJM e INDSH, as quais 

possuíam estreita relação com os denunciados DANIEL CÂMARA, 

PAULO CÂMARA e RONALDO PASQUARELLI. 

 

No caso específico de Campinas, o denunciado 

RONALDO PASQUARELI, inclusive, representou a OSJM - 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI na qualificação, sendo 
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entidade “concorrente” da VITALE. Ou seja, o grupo dos denunciados 

participou da qualificação para o Chamamento Público com, ao menos, 

duas entidades, quais sejam: a VITALE SAÚDE e a OSJM - 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI. 

 

Ademais, a impugnação da VITALE, apresentada 

pelos denunciados, foi julgada integralmente procedente, o que permitiu 

que se inscrevesse na seleção com índices contábeis e financeiros inferiores 

aos previstos no edital inaugural. 

 

Além disso, o chamamento ficou 

convenientemente mais de dois meses suspenso, período fundamental para 

que os denunciados realizassem os trâmites necessários para transformar a 

SANTA CASA DE BARIRI na VITALE, além de proporcionar a 

constituição do seu Conselho Administrativo – antes inexistente, o qual só 

foi criado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/11/2015 –, 

que se trata de pré-requisito fundamental para a qualificação de qualquer 

entidade como Organização Social, conforme a legislação de regência (art. 

2º, inciso I, alínea “c”, da Lei nº 9.637/98). Ou seja, se não fosse a 

suspensão, provocada pelos denunciados, a VITALE não preencheria um 

dos requisitos indispensáveis para participar do certame. 

 

Ademais, a suspensão do chamamento foi 

imprescindível para que os denunciados conseguissem apresentar o 

atestado de capacidade técnica da VITALE relativo à experiência na gestão 
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de hospitais públicos, outro requisito essencial para que esta participasse do 

chamamento público e se sagrasse vencedora. 

 

Quando venceu o chamamento público para 

administrar um dos mais importantes hospitais de Campinas, a experiência 

da entidade como gestora hospitalar no Estado de São Paulo, à exceção do 

Pronto-Socorro municipal da pequena Cidade de Bariri (aproximadamente 

40.000 habitantes), era praticamente inexistente. Os demais contratos de 

gestão hospitalar eram posteriores ou concomitantes ao de Campinas, 

afastando o cômputo desses como critério de experiência prévia. 

 

Para a qualificação da VITALE como 

Organização Social no chamamento público, o parecer favorável do 

Secretário Municipal de Saúde referiu-se a apenas dois atestados de 

capacidade técnica apresentados pelos denunciados. Um deles da SANTA 

CASA DE BARIRI e outro, datado de outubro de 2015, do Hospital São 

Luís HSLZ, da Cidade de São José do Ribamar/MA, que atende servidores 

públicos. Quanto a este último não há referência ao tempo de experiência 

na gestão. 

 

Ademais, os denunciados apresentaram atas das 

reuniões realizadas pelo Conselho Administrativo da VITALE com 

aparentes inconsistências nos nomes dos membros do Conselho e 

assinaturas substancialmente diferentes nas listas de presença. 
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Logo, o resultado do chamamento público, 

divulgado em 28/01/2016, que sagrou a VITALE como vencedora da 

seleção pública e gestora do Hospital Ouro Verde, só foi possível graças à 

atuação dos denunciados para fraudar o caráter competitivo do certame. 

 

3º FATO – FALSIDADE IDEOLÓGICA: 

 

Os elementos angariados
24

 demonstram que os 

denunciados PAULO CÂMARA, DANIEL CÂMARA e RONALDO 

PASQUARELLI realmente eram as pessoas que detinham o poder 

econômico e de decisão sobre as ações da VITALE. 

 

Os demais denunciados APARECIDA 

BERTONCELLO (Presidente), RONALDO FOLONI (Diretor-Geral) e 

FERNANDO VÍTOR (Diretor Técnico e lobista), tinham conhecimento 

dessa situação e se reportavam aos três como efetivos “chefes do negócio”. 

 

Assim, a denunciada APARECIDA 

BERTONCELLO, ao assinar o contrato de gestão com o Poder Público, 

bem como ao apresentar as documentações de caráter público necessárias, e 

os demais denunciados PAULO CÂMARA, DANIEL CÂMARA, 

RONALDO PASQUARELLI, RONALDO FOLONI e FERNANDO 

                                      
24

 Exemplo disso são os diálogos transcritos nos relatórios das fls. 209/218, 241/269, 

305/314, 340/389, 435/482, 525/560, 588/626; 641/642, 663/691, 712/738, 1025/1028, 

1040/1042, 1047/1077 e 1100/1142 da medida cautelar. 
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VÍTOR, que participaram prestando auxílio material e intelectual para a 

confecção de documentos, omitiram as pessoas que possuíam o real 

controle da entidade e inseriram declaração falsa, ao constar apenas parte 

dos denunciados no quadro formal da entidade, criando obrigações que 

foram simuladas para remunerar o grupo e alteraram a verdade de fatos 

juridicamente relevantes.    

 

Além disso, verificou-se que os denunciados, no 

curso do processo de seleção, apresentaram declaração ideologicamente 

falsa acerca da VITALE, pois esta entidade não tinha como atividade 

principal o atendimento a pronto-socorro, conforme consta da sua inscrição 

na Secretaria da Fazenda, e também não desenvolvia atividade de ensino e 

pesquisa, consoante o seu cadastro no CNES, o que afasta a alegada 

experiência exigida para a gestão hospitalar cujo certame foi por ela 

vencido. 

 

4º FATO – PECULATO: 

 

A análise detalhada de todos os elementos de 

prova produzidos até então revelaram que os denunciados por trás da 

VITALE desviaram dinheiro público recebido para a execução do 

convênio, a fim de obter vantagem econômica. 

 

A denunciada APARECIDA BERTONCELLO, 

na condição de Presidente da entidade, o denunciado RONALDO 
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FOLONI, como Diretor-Geral, e o denunciado FERNANDO VÍTOR, na 

qualidade de Diretor Técnico (Responsável Técnico) são considerados 

funcionários públicos por equiparação, nos termos do art. 327, §1º, do 

Código Penal, uma vez que exercem cargo, emprego ou função em 

entidade paraestatal, entidades essas sem fins lucrativos que atuam, em 

colaboração com o Estado, na prestação de serviços de saúde, atividade 

típica da Administração Pública. 

 

Nesse caso, a condição de funcionário público é 

elementar do crime de peculato, razão pela qual, nos termos do art. 30 do 

Código Penal, estende-se aos denunciados PAULO CÂMARA, DANIEL 

CÂMARA e RONALDO PASQUARELLI, grupo que exercia o controle 

de fato da VITALE e recebia dinheiro desviado para tanto, uma vez que 

concorreram para a prática do crime. 

 

Pois bem. 

 

A indevida remuneração do grupo liderado pelos 

denunciados PAULO CÂMARA, DANIEL CÂMARA e RONALDO 

PASQUARELLI, e do lobista FERNANDO VÍTOR, deu-se por meio da 

simulação da prestação de serviços de consultoria, com o beneplácito da 

Presidente da entidade, TATA BERTONCELLO, e do seu Diretor-Geral, 

RONALDO FOLONI
25

. 

                                      
25

 Sem o prejuízo da participação de outros investigados e de outros desvios, 

principalmente com superfaturamento de valores de serviços e produtos, cuja 
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Assim, parte dos recursos públicos que deveriam 

ser aplicados na efetiva prestação do serviço de saúde eram desviados para 

gerar indevidos lucros aos denunciados. 

 

Com efeito, o grupo criminoso composto pelos 

denunciados utilizava indevidamente o chamado “custo compartilhado” 

para desviar os recursos públicos. 

 

No caso específico da gestão do Hospital Ouro 

Verde, em Campinas, os denunciados APARECIDA BERTONCELLO e 

RONALDO FOLONI, responsáveis formais pela entidade, autorizavam a 

apresentação, mensalmente, do valor de R$250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais) ao Poder Público, como “custo compartilhado”. 

 

Tais valores eram, na verdade, destinados aos 

denunciados PAULO CÂMARA, DANIEL CÂMARA, RONALDO 

PASQUARELLI e FERNANDO VÍTOR. Aos três primeiros, os valores 

eram destinados em razão de serem os efetivos donos da estrutura que 

proporcionava a contratação da entidade pelo Poder Público. Já ao último, 

os valores deviam-se ao trabalho como lobista, ou seja, à influência 

exercida para a obtenção do contrato pela entidade. 

 

                                                                                                             
autorização para a continuidade da investigação foi requerida na cota introdutória ao 

oferecimento desta Denúncia. 
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Para simular a aparência de legalidade das 

transações, sempre com a autorização dos denunciados APARECIDA 

BERTONCELLO e RONALDO FOLONI, os denunciados PAULO 

CÂMARA, DANIEL CÂMARA e RONALDO PASQUARELLI 

emitiam notas fiscais das empresas D&P GESTAO EM SAÙDE LTDA
26

, 

HUMANIZA ACAO SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA
27

 e 

DIRETRIZ ADMINISTRACAO E CONSULTORIA HOSPITALAR
28

, todas a 

estes vinculadas, pela suposta prestação de serviços de consultoria, que, na 

realidade, não eram prestadas. 

 

Na mesma linha, o denunciado FERNANDO 

VÍTOR, além de ser remunerado por exercer a função de Diretor Técnico 

no Hospital Ouro Verde, no mesmo período, emitia notas fiscais da 

empresa FRANCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
29

, também pela simulada 

consultoria de gestão de serviços médicos. No caso do denunciado 

FERNANDO VÍTOR, chama a atenção que, além do salário recebido 

como Responsável Técnico dos médicos, recebia consultoria por esse 

                                      
26

 CNPJ 04.598.111/0001-00, tendo como sócios DANIEL AUGUSTO GONSALES 

CAMARA e PAULO ROBERTO SEGATELLI CAMARA. 

27
 Conforme fls. 22/25 do relatório nº 2017.98, a empresa, de fato, é controlada e 

pertence ao grupo, havendo procuração outorgada para a esposa do denunciado Daniel 

Câmara. 

28
 CNPJ 01.505.487/0001-27, tendo como sócios RONALDO PASQUARELLI e 

Silvana Aparecida Grando Pasquarelli. 

29
 CNPJ 18.003924/0001-07, tendo como sócios FERNANDO VITOR TORRES 

NOGUEIRA FRANCO e Fernando Muryllo Torres Nogueira Franco. 
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mesmo serviço. Ou seja, simuladamente, recebia duas vezes recursos 

públicos, por vias diversas, para remunerar o suposto serviço prestado. 

 

Assim, ao menos por 18 vezes, durante a duração 

do contrato de gestão do Hospital Ouro Verde de Campinas
30

, iniciada em 

maio de 2016, os denunciados APARECIDA BERTONCELLO e 

RONALDO FOLONI, conforme prévio ajuste com os demais 

denunciados, consentiram e autorizaram o indevido repasse de R$ 

R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
31

, por mês, recebidos do 

Poder Público para a gestão do Hospital Ouro Verde, aos denunciados 

PAULO CÂMARA, DANIEL CÂMARA, RONALDO 

PASQUARELLI e FERNANDO VÍTOR, mediante simulação de 

prestação de serviços de consultoria inexistentes, o que caracterizou o 

desvio de recursos públicos. 

 

O valor desviado era divido pelos denunciados 

após a VITALE efetuar o pagamento das notas fiscais às empresas 

mencionadas.  

 

                                      
30

 Contrato assinado em 02/05/2016, com vigência de 60 meses, que tem o valor total 

estimado em 640 milhões de reais (Termo de Contrato de Gestão nº 091/16). 

31
 Notas Fiscais em Anexo ao Relatório nº 2017.98. 
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O total do valor desviado com esse específico 

esquema criminoso somou a quantia de R$4.500.000,00 (quatro milhões e 

quinhentos mil reais)
32

.  

 

III) DA CONCLUSÃO E DOS 

REQUERIMENTOS: 

 

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio dos Promotores de Justiça que 

integram o GAECO/Campinas, denuncia: 

 

1) APARECIDA DE FÁTIMA BERTONCELLO, alcunha “TATA”, 

como incursa no art. 2º, caput e §4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; art. 

90 da Lei nº 8.666/93; art. 299, caput, do Código Penal; e art. 312, 

caput, c.c. o art. 327, §1º, ambos do Código Penal, por 18 vezes, na 

forma do art. 71 do mesmo Diploma Legal; nos termos dos arts. 29 e 

69, ambos do Código Penal; 

 

2) DANIEL AUGUSTO GONSALES CÂMARA como incurso no art. 

2º, caput, §§3º e 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; art. 90 da Lei nº 

8.666/93; art. 299, caput, do Código Penal; e art. 312, caput, c.c. o art. 

327, §1º, e art. 30, todos do Código Penal, por 18 vezes, na forma do 

                                      
32

 Sem prejuízo de outras formas de desvio de recursos, cuja autorização para a 

continuidade da investigação foi requerida na cota introdutória de oferecimento desta 

Denúncia. 
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art. 71 do mesmo Diploma Legal; nos termos dos arts. 29 e 69, ambos 

do Código Penal; 

 

3) FERNANDO VÍTOR TORRES NOGUEIRA FRANCO, alcunha 

“VITÃO”, como incurso no art. 2º, caput e §4º, inciso II, da Lei nº 

12.850/13; art. 90 da Lei nº 8.666/93; art. 299, caput, do Código Penal; 

e art. 312, caput, c.c. o art. 327, §1º, ambos do Código Penal, por 18 

vezes, na forma do art. 71 do mesmo Diploma Legal; nos termos dos 

arts. 29 e 69, ambos do Código Penal; 

 

4) PAULO ROBERTO SEGATELLI CÂMARA, alcunha “PC”, como 

incurso no art. 2º, caput, §§3º e 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; art. 90 

da Lei nº 8.666/93; art. 299, caput, do Código Penal; e art. 312, caput, 

c.c. o art. 327, §1º, e art. 30, todos do Código Penal, por 18 vezes, na 

forma do art. 71 do mesmo Diploma Legal; nos termos dos arts. 29 e 

69, ambos do Código Penal. 

 

5) RONALDO FOLONI, como incurso no art. 2º, caput e §4º, inciso II, 

da Lei nº 12.850/13; art. 90 da Lei nº 8.666/93; art. 299, caput, do 

Código Penal; e art. 312, caput, c.c. o art. 327, §1º, ambos do Código 

Penal, por 18 vezes, na forma do art. 71 do mesmo Diploma Legal; nos 

termos dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal; 

 

6) RONALDO PASQUARELLI, como incurso no art. 2º, caput, §§3º e 

4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; art. 90 da Lei nº 8.666/93; art. 299, 
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caput, do Código Penal; e art. 312, caput, c.c. o art. 327, §1º, e art. 30, 

todos do Código Penal, por 18 vezes, na forma do art. 71 do mesmo 

Diploma Legal; nos termos dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal.   

 

Outrossim, requeremos que a presente Denúncia 

seja registrada, autuada e recebida, determinando-se a citação dos 

denunciados, conferindo-lhes o direito de apresentação de resposta à 

acusação, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, com a 

posterior instrução processual de acordo com o rito ordinário, designando-

se audiência para a oitiva das testemunhas abaixo arroladas e, após o 

interrogatório dos denunciados, o julgamento e a condenação destes. 

 

ROL: 

 

1) Felipe Roberto Escobar, contador no Hospital Ouro Verde, com 

endereço a ser apresentado oportunamente, em apartado; 

2) Karla Bianca Casa, contadora no Hospital Ouro Verde, com endereço a 

ser apresentado oportunamente, em apartado; 

3) Juliano César Botero, Diretor da VITALE, com endereço a ser 

apresentado oportunamente, em apartado; 

4) Diogo Fernandes, Diretor da VITALE no Hospital Ouro Verde, com 

endereço a ser apresentado oportunamente, em apartado; 

5) Gislayne de Campos Silva, com endereço a ser apresentado 

oportunamente, em apartado; 
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6) Jéssica Cristina Cadetti Coxa, com endereço a ser apresentado 

oportunamente, em apartado; 

7) Claúdia Santana Bueno, funcionária Pública lotada no Departamento de 

Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Campinas, com endereço a 

ser apresentado oportunamente, em apartado; 

8) Neide Cerqueira Couto, funcionária Pública lotada no Departamento de 

Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Campinas, com endereço a 

ser apresentado oportunamente, em apartado. 

 

Campinas, 07 de dezembro de 2017. 

 

DANIEL ZULIAN 

Promotor de Justiça do GAECO/Campinas 

 

JANDIR MOURA TORRES NETO 

Promotor de Justiça do GAECO/Campinas 

 

JOSÉ CLAUDIO TADEU BAGLIO 

Promotor de Justiça do GAECO/Campinas 


