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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) ANÉSIO CORAT JÚNIOR, brasileiro, nascido em 31/12/1963, 

natural de Campinas/SP, filho de Anésio Corat e Josepha Corat, 

portador do RG 9859751 SSP/SP e CPF 096.750.258-67, residente na 

Rua Bucareste, 99, Condomínio Residencial Santa Eudóxia, Barão 

Geraldo, Campinas/SP, atualmente preso por força de prisão 

temporária; 
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2) 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 preventivamente por 

outro processo-crime
1
; 

 

3) 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 preventivamente 

por outro processo-crime
2
; 

 

4) 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 preventivamente por outro processo-crime
3
; 

 

                                      
1
 Autos nº 0026786-40.2017.8.26.0114. 

2
 Autos nº 0026786-40.2017.8.26.0114. 

3
 Autos nº 0026786-40.2017.8.26.0114. 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

GAECO/Núcleo-Campinas 

 

3 

 

 

5) ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGÊNCIO, brasileiro, 

nascido em 01/05/1979, natural de Taboão da Serra/SP, filho de Orlando 

Fulgêncio e Ocione Januário de Paula, portador do RG 25607434 SSP/SP e 

CPF 280.991.618-74, residente na Rua Sara Jabur, 500, bl. 04, ap. 202, São 

José do Rio Preto/SP, atualmente preso por força de prisão temporária; 

 

6) OSVALDO PEREZI NETO, brasileiro, nascido em 29/10/1969, 

natural de São Paulo/SP, filho de Osvaldo Perezi Filho e Carmen Sueli 

Gorayeb Perezi, portador do RG 19161773 SSP/SP e CPF 084.360.228-74, 

residente na Rua Las Vegas, 212, Condomínio Débora Cristina, São José 

do Rio Preto/SP, atualmente preso por força de prisão temporária; 

 

7) 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 preventivamente 

por outro processo-crime
4
; 

 

8) RAMON LUCIANO DA SILVA, brasileiro, nascido em 

18/12/1993, natural de Campinas/SP, filho de Antonio Diogo da Silva e Iris 

Lopes Saravy da Silva, portador do RG 36567464 SSP/SP e CPF 

437.118.188-03, residente na Rua Elisiario Prado, 15, ap. 51, Botafogo, 

Campinas/SP, atualmente preso por força de prisão temporária; 

                                      
4
 Autos nº 0026786-40.2017.8.26.0114. 
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9) 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 

Santa Clara, s/nº, Sapé, Bariri/SP, atualmente preso preventivamente por 

outro processo-crime
5
; 

 

10) 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 preventivamente 

por outro processo-crime
6
; 

 

Pela prática dos seguintes fatos delituosos: 

 

I) DAS IMPUTAÇÕES: 

 

1º FATO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: 

 

Consta dos inclusos documentos (cópias de 

procedimento investigatório criminal e medidas cautelares) e dos demais 

elementos que instruem esta inicial que, desde data não suficientemente 

                                      
5
 Autos nº 0026786-40.2017.8.26.0114. 

6
 Autos nº 0026786-40.2017.8.26.0114. 
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esclarecida, mas antes de maio de 2016 até 30 de novembro de 2017, em 

local não suficientemente determinado, mas também em Campinas/SP, 

ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGÊNCIO e OSVALDO 

PEREZI NETO, já qualificados, promoveram, constituíram e integraram 

organização criminosa, bem como ANÉSIO CORAT JÚNIOR e 

RAMON LUCIANO DA SILVA integraram organização criminosa, 

juntamente com os demais denunciados Aparecida de Fátima 

Bertoncello, Daniel Augusto Gonsales Câmara, Fernando Vítor Torres 

Nogueira Franco, Paulo Roberto Segatelli Câmara, Ronaldo Foloni e 

Ronaldo Pasquarelli, que já estão sendo processados por este mesmo fato 

delituoso em outros autos
7
, para o fim de cometer crimes, dentre eles de 

corrupção e peculato, valendo-se da atuação de funcionários públicos para 

a prática das infrações penais. 

 

2º FATO – CORRUPÇÃO ATIVA: 

 

Consta dos inclusos documentos (cópias de 

procedimento investigatório criminal e medidas cautelares) e dos demais 

elementos que instruem esta inicial que, desde data não suficientemente 

esclarecida, mas de maio de 2016 até 30 de novembro de 2017, em local 

não suficientemente determinado, em Campinas/SP, APARECIDA DE 

FÁTIMA BERTONCELLO, conhecida como “TATA”, DANIEL 

AUGUSTO GONSALES CÂMARA, FERNANDO VÍTOR TORRES 

NOGUEIRA FRANCO, conhecido como “VITÃO”, PAULO 

                                      
7
 Autos nº 0026786-40.2017.8.26.0114. 
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ROBERTO SEGATELLI CÂMARA, conhecido como “PC”, 

RONALDO FOLONI, RONALDO PASQUARELLI, ORLANDO 

LEANDRO DE PAULA FULGÊNCIO e OSVALDO PEREZI NETO, 

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

prometeram vantagem indevida e, efetivamente, ofereceram parte dessa 

vantagem aos então funcionários públicos ANÉSIO CORAT JÚNIOR e 

RAMON LUCIANO DA SILVA, para determiná-los a praticarem, 

omitirem e retardarem atos de ofício. 

 

3º FATO – CORRUPÇÃO PASSIVA: 

 

Consta dos inclusos documentos (cópias de 

procedimento investigatório criminal e medidas cautelares) e dos demais 

elementos que instruem esta inicial que, desde data não suficientemente 

esclarecida, mas de maio de 2016 até 30 de novembro de 2017, em local 

não suficientemente determinado, em Campinas/SP, ANÉSIO CORAT 

JÚNIOR e RAMON LUCIANO DA SILVA, já qualificados, em 

conjugação de esforços e unidade de desígnios, aceitaram promessa de 

vantagem indevida e receberam parte dessa vantagem, para si, direta e 

indiretamente, em razão das funções que ocupavam no Departamento de 

Prestação de Contas (DPC) da Secretaria de Saúde de Campinas, 

praticando atos de ofício que infringiram dever funcional em consequência 

da vantagem e da promessa desta. 

  

4º FATO – PECULATO: 
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Consta dos inclusos documentos (cópias de 

procedimento investigatório criminal e medidas cautelares) e dos demais 

elementos que instruem esta inicial que, de maio de 2016 até 30 de 

novembro de 2017, em locais não suficientemente apurados, mas também 

em Campinas/SP, ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGÊNCIO, 

OSVALDO PEREZI NETO, ANÉSIO CORAT JÚNIOR e RAMON 

LUCIANO DA SILVA, já qualificados, em conjugação de esforços e 

unidade de desígnios entre si e com os demais integrantes da organização 

criminosa, concorreram para o desvio de dinheiro público, em proveito 

próprio e alheio. 

 

II) DOS FATOS: 

 

INTRODUÇÃO: 

 

Em 30/11/2017, houve a deflagração da 1ª fase da 

Operação “Ouro Verde”, visando à desarticulação do grupo criminoso que 

atuava na área da saúde pública, por trás da Organização Social VITALE 

SAÚDE, na gestão do Hospital Ouro Verde de Campinas. 

 

Posteriormente, em 07/12/2017, foi oferecida a 

primeira denúncia
8
, imputando-se a APARECIDA DE FÁTIMA 

BERTONCELLO, alcunha “TATA”, DANIEL AUGUSTO 

                                      
8
 Autos nº 0026786-40.2017.8.26.0114. 
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GONSALES CÂMARA, FERNANDO VÍTOR TORRES NOGUEIRA 

FRANCO, conhecido como “VITÃO”, PAULO ROBERTO 

SEGATELLI CÂMARA, conhecido como “PC”, RONALDO FOLONI 

e RONALDO PASQUARELLI, os crimes de organização criminosa, 

fraude à licitação, falsidade ideológica e peculato. De acordo com o 

descrito na referida denúncia, tais agentes foram responsáveis por 

operacionalizar desvio de dinheiro público que, até o momento da 

denúncia, contabilizavam 4,5 milhões de reais desviados da gestão do 

Hospital de Campinas. 

 

Em razão da atuação não só daqueles 

denunciados, mas também de outros investigados, em condutas criminosas 

semelhantes, de forma sistemática, em outras diversas cidades do País, foi 

autorizado o compartilhamento da prova produzida com os órgãos do 

MINISTÉRIO PÚBLICO com atribuição para apuração dos demais fatos 

criminosos. 

 

Ainda, considerando a existência de fatos de 

atribuição do GAECO/Campinas e de competência, por prevenção, desse 

MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Campinas, cuja apuração dependia do 

complemento dos atos investigatórios, mormente em razão do farto 

material apreendido durante as buscas realizadas na 1ª fase da Operação 
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“Ouro Verde”
9
, para a completa elucidação das condutas passíveis de 

responsabilização criminal, foi autorizada judicialmente a continuidade da 

investigação em relação a outros fatos delituosos revelados pelos elementos 

de prova até então produzidos, razão pela qual novo Procedimento 

Investigatório Criminal foi instaurado
10

 para apurar a prática de possíveis 

crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, relacionados a superfaturamento 

na execução de contrato, dentre outros, tendo como investigados agentes 

públicos, administradores da Organização Social VITALE SAÚDE e 

fornecedores desta entidade, bem como outras pessoas identificadas 

durante o procedimento. 

 

A continuidade da investigação proporcionou que 

fossem apurados outros crimes praticados no período da gestão da 

VITALE SAÚDE no Hospital Ouro Verde e o envolvimento de outros 

agentes nas práticas criminosas. 

 

De fato, como a investigação ainda está em 

andamento, novos fatos e elementos de prova surgem à medida que os 

trabalhos avançam.  

 

                                      
9
 As apreensões resultantes do cumprimento de 33 mandados de busca e apreensão resultaram em 91 

computadores e HDs, 34 telefones celulares e 147 sacos, caixas, pastas e pacotes de documentos, cuja 

análise ainda está em curso. 

10
 PIC 45/2017 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

GAECO/Núcleo-Campinas 

 

10 

 

 

Assim, com base na prova produzida durante a 2ª 

fase da investigação, concluiu-se pela prática dos crimes que serão 

descritos a seguir. 

 

1º FATO - DA ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA: 

 

Com a continuidade da investigação, colheram-se 

elementos que evidenciaram a participação de outros integrantes da 

organização criminosa formada pelos já denunciados em outra ação penal 

que tramita perante esse MM. Juízo
11

, quais sejam: Aparecida de Fátima 

Bertoncello, Daniel Augusto Gonsales Câmara, Fernando Vítor Torres 

Nogueira Franco, Paulo Roberto Segatelli Câmara, Ronaldo Foloni e 

Ronaldo Pasquarelli, pessoas essas por trás da VITALE SAÚDE, que 

venceu o chamamento público para administrar o Hospital Ouro Verde de 

Campinas, que, dentre outros delitos, eram responsáveis por gerar lucros 

com o desvio de verbas públicas. 

 

Conforme descrito na denúncia que gerou a ação 

penal pela qual já respondem os denunciados acima citados, constatou-se, 

em resumo, que os denunciados Paulo Roberto Segatelli Câmara, Daniel 

Augusto Gonsales Câmara e Ronaldo Pasquarelli, pessoas que não 

estavam formalmente vinculadas à VITALE SAÚDE, eram responsáveis, 

de fato, pela referida Organização Social, e detinham o poder econômico e 

                                      
11

 Autos nº 0026786-40.2017.8.26.0114. 
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de decisão sobre as ações da entidade, tendo o seu envolvimento 

formalmente disfarçado por contratos de consultoria simulados, método 

utilizado para desviar as verbas públicas. Parte dos recursos públicos 

também era desviado, mediante simulados serviços médicos, pelo 

denunciado Fernando Vítor Torres Nogueira Franco, que, além de 

figurar como Diretor Técnico 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. Para a 

obtenção dessas reais vantagens patrimoniais em benefício do grupo 

criminoso, os denunciados contavam com a autorização, aprovação e o 

consentimento da denunciada Aparecida de Fátima Bertoncello (Tata), 

Presidente formal da VITALE SAÚDE, e do denunciado Ronaldo Foloni, 

Diretor-Geral da entidade. 

 

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, 
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tudo com a aprovação de Aparecida de Fátima Bertoncello (Tata) e 

Ronaldo Foloni. 

 

Com o avanço das investigações, foi possível 

confirmar o envolvimento de outros agentes na organização criminosa, sem 

prejuízo de que ainda outros membros do grupo possam ser identificados 

no futuro. De fato, apurou-se que os denunciados ORLANDO LEANDRO 

DE PAULA FULGÊNCIO e OSVALDO PEREZI NETO, prestadores 

de serviços contratados pela VITALE SAÚDE, juntamente com o lobista 

Fernando Vitor, eram os responsáveis diretos pelo pagamento de propina 

a agentes públicos da Prefeitura de Campinas, visando a garantir a 

obtenção de vantagens patrimoniais, mediante o desvio de recursos 

públicos, de todo o grupo criminoso. Os destinatários da propina eram os 

denunciados ANÉSIO CORAT JÚNIOR e RAMON LUCIANO DA 

SILVA, agentes públicos lotados no Departamento de Prestação de Contas 

da Secretaria de Saúde de Campinas, que asseguravam a viabilidade do 

esquema de desvio que beneficiava a organização criminosa. 

 

A contrapartida aos agentes públicos estava 

consubstanciada em valores em dinheiro repassados com base nas notas 

pagas ao grupo. 

 

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

grupo econômico por trás dela pudesse auferir indevida vantagem 

patrimonial, de forma reiterada 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 e integrantes do grupo; 

 

 o mesmo grupo, que atuava por trás da 

VITALE SAÚDE, 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; 

 

 Para assegurar o contínuo desvio das verbas 

públicas durante todo o curso do contrato, integrantes do grupo criminoso 

pagavam propina a agentes públicos, que passaram a integrar a organização 

criminosa e atuar em benefício desta em troca das vantagens patrimoniais 

recebidas.  

 

Assim, constata-se a existência de grupo 

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

crimes de fraude à licitação, falsidade ideológica, peculato e corrupção, 

sem prejuízo de outros delitos.  
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Assim, os denunciados atuavam, de modo estável 

e permanente, para auferir vantagens, mediante o reiterado e sistemático 

desvio de recursos públicos, pagamento e recebimento de vantagens 

indevidas, de acordo com as condutas a seguir individualizadas. 

 

- OUTROS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA E SUAS FUNÇÕES: 

 

Além dos denunciados Aparecida de Fátima 

Bertoncello, Daniel Augusto Gonsales Câmara, Fernando Vítor Torres 

Nogueira Franco, Paulo Roberto Segatelli Câmara, Ronaldo Foloni e 

Ronaldo Pasquarelli, cujas condutas já foram descritas na ação penal em 

que eles respondem pelo crime de organização criminosa, apurou-se que a 

mesma organização criminosa também era composta pelos seguintes 

denunciados: 

 

  

 

ANÉSIO CORAT JÚNIOR 
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O denunciado ANÉSIO CORAT JÚNIOR era o 

Diretor do Departamento de Prestação de Contas (DPC) da Secretaria da 

Saúde de Campinas. 

 

Nessa função, o denunciado chefiava o setor 

responsável pela análise e aprovação das contas prestadas mensalmente 

pela Organização Social VITALE SAÚDE na gestão do Hospital Ouro 

Verde. 

 

O denunciado, em contrapartida à promessa e ao 

efetivo recebimento de propina, valendo-se da sua função de Diretor do 

DPC, atuava em benefício da VITALE SAÚDE, permitindo que 

sistemáticos desvios de recursos públicos fossem realizados. 

 

Para tanto, o denunciado, dentre outras condutas, 

produzia documentos favoráveis ao incremento de repasse de verba pública 

à entidade, omitia informações importantes a outros setores e julgava 

regulares as contas que não deveriam ser aprovadas. 

 

O denunciado, como Diretor do Departamento de 

Prestação de Contas, tinha o comando e a decisão final acerca da prestação 

de contas da VITALE SAÚDE, sendo que, por diversas vezes, tornou 

regulares as contas que seus subordinados haviam considerado irregulares, 

bem como atuou deliberadamente para favorecer a entidade, o que 

proporcionava que o sistema de desvio de dinheiro estabelecido para 
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favorecer os demais integrantes da organização criminosa continuasse 

acontecendo. 

 

A conduta do denunciado, como Diretor do DPC, 

era indispensável para que, sem o apontamento das irregularidades das 

contas prestadas pela entidade, os demais integrantes da organização 

criminosa levassem a efeito o plano de reiterado locupletamento ilícito. 

 

 

RAMON DA SILVA 

 

Como um dos Coordenadores do Departamento 

de Prestação de Contas (DPC) da Secretaria Municipal de Saúde de 

Campinas, o denunciado RAMON LUCIANO DA SILVA era 

subordinado de ANÉSIO. 

 

RAMON era quem mantinha constante contato 

com o denunciado FERNANDO VÍTOR, lobista do grupo criminoso, 

mantendo-o informado acerca dos acontecimentos no setor público que 

interessavam à organização criminosa, tal como a previsão de repasses de 

verbas públicas. 
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Também em troca do pagamento de propina, o 

denunciado atuava em favor da VITALE SAÚDE, tudo para permitir a 

continuidade do esquema de desvios de dinheiro público que beneficiava os 

integrantes da organização criminosa. 

 

O denunciado, mesmo não sendo o Coordenador 

diretamente responsável pelo contrato da VITALE SAÚDE, por diversas 

vezes acessou o sistema de prestação de contas do Departamento para 

aprovar contas que deveriam ser julgadas irregulares, inclusive permitindo, 

indevidamente, a inclusão de documentos no sistema posteriormente à 

análise pelo funcionário responsável. 

 

Além disso, o denunciado repassava diretamente a 

FERNANDO VÍTOR informações internas da Prefeitura Municipal de 

Campinas, a que tinha acesso pela condição de agente público, como o total 

de notas pagas a um determinado fornecedor, além de outras solicitações 

que estivessem ao seu alcance para beneficiar o grupo criminoso. 

 

A atuação do denunciado, como um dos 

Coordenadores do Departamento, permitia a continuidade do esquema 

criminoso de desvio de verbas públicas que beneficiava os demais 

integrantes da organização criminosa. 
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OSVALDO NETO 

 

O denunciado OSVALDO PEREZI NETO era 

contratado para prestar serviços médicos para a VITALE SAÚDE no 

Hospital Ouro Verde, através da empresa SEGAMAR CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA. 

 

Como integrante do grupo criminoso e contratado 

para a prestação de serviços à VITALE SAÚDE, o denunciado, 

juntamente como os denunciados ORLANDO e FERNANDO VÍTOR, 

era um dos responsáveis diretos pelo pagamento das vantagens indevidas 

aos agentes públicos lotados no Departamento de Prestação de Contas 

(DPC) da Secretaria de Saúde de Campinas. 

 

De fato, cabia ao denunciado, após receber o 

pagamento das notas emitidas a título da prestação dos seus serviços, 

destinar parte dos valores para o pagamento de um terço da propina a ser 

entregue aos referidos agentes públicos. 
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A conduta do denunciado beneficiava os demais 

integrantes da organização criminosa, que tinham assegurada a 

continuidade do esquema de desvios de verbas públicas.  

 

 

 

ORLANDO DE PAULA 

 

Como contratado para a prestação de serviços 

jurídicos pela VITALE SAÚDE, o denunciado ORLANDO LEANDRO 

DE PAULA FULGÊNCIO recebia valores mensais por meio da DE 

PAULA & MANCILIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 

 

Como integrante do grupo criminoso e contratado 

para a prestação de serviços à VITALE SAÚDE, o denunciado, 

juntamente com os denunciados OSVALDO NETO e FERNANDO 

VÍTOR, também era um dos responsáveis diretos pelo pagamento das 

vantagens indevidas aos agentes públicos lotados no Departamento de 

Prestação de Contas (DPC) da Secretaria de Saúde de Campinas. 
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Para tanto, o denunciado, após receber os valores 

pagos pela VITALE SAÚDE, destinava parte da quantia ao pagamento de 

um terço da propina entregue aos agentes públicos. 

 

Com isso, o denunciado assegurava que o sistema 

de desvio de recursos públicos que beneficiava os demais integrantes da 

organização criminosa fosse mantido. 

 

ORGANOGRAMA DA ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA: 
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2º FATO – CORRUPÇÃO ATIVA: 

 

Para que os denunciados que atuavam por trás da 

Organização Social VITALE SAÚDE garantissem a continuidade do 

desvio de verbas públicas por meio da simulação de contratos de 

consultoria, revelava-se indispensável que a prestação de contas referente a 

esses valores fosse aprovada. Isso porque, caso as contas fossem 

desaprovadas, poderia ocorrer a perda, retenção ou suspensão dos repasses 

de recursos públicos no tocante a esses valores, que eram efetivamente 

desviados. 

 

Assim é que os denunciados APARECIDA DE 

FÁTIMA BERTONCELLO, DANIEL AUGUSTO GONSALES 

CÂMARA, FERNANDO VÍTOR TORRES NOGUEIRA FRANCO, 

PAULO ROBERTO SEGATELLI CÂMARA, RONALDO FOLONI, 

RONALDO PASQUARELLI, ORLANDO LEANDRO DE PAULA 

FULGÊNCIO e OSVALDO PEREZI NETO, direta e indiretamente, 

prometeram o pagamento de vantagens indevidas aos agentes públicos 

ANÉSIO CORAT JÚNIOR e RAMON LUCIANO DA SILVA, também 

ora denunciados, que passaram a integrar a organização criminosa. 

 

De fato, foi estabelecido, mediante a aprovação e 

o consentimento de todos os integrantes da organização criminosa, que os 

denunciados FERNANDO VÍTOR TORRES NOGUEIRA FRANCO, 

ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGÊNCIO e OSVALDO 
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PEREZI NETO seriam os responsáveis diretos pelo pagamento de 

R$20.000,00 (vinte mil reais) mensais aos referidos agentes públicos
12

, 

valor esse que era dividido entre os dois, durante todo o contrato da 

VITALE SAÚDE com o Poder Público para gerir o Hospital Ouro Verde, 

com previsão de 60 (sessenta) meses, totalizando a promessa de pagamento 

de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).     

 

Os denunciados FERNANDO VÍTOR, 

ORLANDO e OSVALDO NETO, agiam por si e em nome dos demais 

integrantes do grupo criminoso, isto é, dos denunciados APARECIDA 

BERTONCELLO, DANIEL CÂMARA, PAULO CÂMARA, 

RONALDO FOLONI e RONALDO PASQUARELLI, que também 

eram beneficiados com a atuação dos agentes públicos
13

: 

 

 

      

PAULO CAMARA  DANIEL CAMARA       RONALDO PASQUARELLI 

 

                                      
12

 Fls. 27, 57, 59/60 do incluso Relatório nº 2018.20. 

13
 Fls. 66/71 e 76/78 do incluso Relatório nº 2018.22. 
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TATA BERTONCELLO RONALDO FOLONI  FERNANDO VÍTOR 

 

 

Do total da promessa de vantagens indevidas, os 

denunciados FERNANDO VÍTOR, ORLANDO e OSVALDO NETO 

efetivamente entregaram parte do valor aos agentes públicos, às vezes com 

atraso, nos 18 (dezoito) meses de contrato de gestão da VITALE SAÚDE 

no Hospital Ouro Verde, correspondente a R$360.000,00 (trezentos e 

sessenta mil reais). 

 

O pagamento mensal da propina aos agentes 

públicos ANÉSIO e RAMON estava condicionado à aprovação das contas 

das notas ficais referentes ao “custo compartilhado” (chamado de CCC – 

Central de Custo Compartilhado)
14

, por meio do qual os demais 

denunciados se remuneravam pela simulação de prestação de serviços, e ao 

pagamento de outras notas fiscais de interesse do grupo criminoso, 

especialmente da SEGAMAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
15

. 

 

                                      
14

 Fl. 12 do incluso Relatório nº 2018.20. 

15
 Fls. 50/66 do incluso Relatório nº 2018.22. 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

GAECO/Núcleo-Campinas 

 

24 

 

 

Assim, a promessa do pagamento da propina e seu 

efetivo pagamento parcial destinava-se a determinar que os servidores 

públicos ANÉSIO e RAMON não desaprovassem as contas referentes aos 

valores desviados, de interesse do grupo criminoso, deixando, assim, de 

cumprir os seus deveres funcionais de auditar devidamente as contas 

prestadas pela entidade.    

 

O pagamento dos R$20.000,00 (vinte mil reais) 

mensais aos agentes públicos era dividido, na fração de um terço para cada 

um, entre os denunciados FERNANDO VÍTOR, ORLANDO e 

OSVALDO NETO
16

, sendo que estes dois últimos apenas entregavam as 

suas partes após o recebimento do pagamento das notas fiscais das pessoas 

jurídicas das quais são sócios, no caso do denunciado OSVALDO NETO, 

a SEGAMAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, e do denunciado 

ORLANDO, a DE PAULA & MANCILIA SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS
17

. 

 

Em regra, o denunciado FERNANDO VÍTOR 

era o responsável por receber dos denunciados OSVALDO NETO e 

ORLANDO a parte deles do pagamento
18

 e, somando a sua fração, 

entregar o total da propina mensal, em espécie, aos agentes públicos. 

 

                                      
16

 Fls. 40/50 do incluso Relatório nº 2018.22. 

17
 Fls. 33/34 do incluso Relatório nº 2018.22. 

18
 Fls. 33/34 do incluso Relatório nº 2018.22. 
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O dinheiro da propina, em espécie, era, em regra, 

entregue pelo denunciado FERNANDO VÍTOR ao denunciado RAMON, 

que posteriormente entregava a parte da corrupção que cabia ao denunciado 

ANÉSIO
19

. Por vezes, o denunciado FERNANDO VÍTOR adiantava a 

parte do pagamento da propina que lhe cabia.  

 

Em algumas oportunidades, em 18/05/2016, 

15/08/2016, 09/09/2016, 12/09/2016, 25/10/2016, 27/12/2016, 14/02/2017 

e 10/04/2017
20

, o pagamento parcial da propina foi realizado mediante 

transferência bancária de conta vinculada ao denunciado FERNANDO 

VÍTOR para conta bancária de titularidade do denunciado RAMON.  

  

Em ao menos uma oportunidade, em razão do 

atraso no pagamento da propina, foram entregues aos agentes públicos 

valores correspondentes a duas parcelas da propina, equivalentes a dois 

meses, ou seja, R$40.000,00 (quarenta mil reais). 

 

Como consequência do pagamento da propina, os 

agentes públicos efetivamente omitiram a regular análise das contas da 

entidade e praticaram atos aprovando indevidamente as contas de interesse 

do grupo, em violação ao dever funcional. 

 

 

                                      
19

 Fls. 89/99 do incluso Relatório nº 2018.22 e fls. 42/43 e 60 do incluso Relatório nº 2018.20. 

20
 Fl. 99 do incluso Relatório nº 2018.22. 
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3º FATO – CORRUPÇÃO PASSIVA: 

 

Os denunciados ANÉSIO CORAT JÚNIOR e 

RAMON LUCIANO DA SILVA ocupavam cargos públicos de chefia no 

Departamento de Prestação de Contas (DPC) da Secretaria da Saúde de 

Campinas. 

 

O denunciado ANÉSIO era o Diretor do DPC, 

sendo, pois, a autoridade máxima no referido Departamento, e o 

denunciado RAMON era um dos Coordenadores do setor.  

 

Assim, aproveitando-se da função pública que 

exerciam e visando a auferir vantagens patrimoniais, os denunciados 

ANÉSIO e RAMON aceitaram a promessa do pagamento de propina dos 

demais denunciados, consistente em R$20.000,00 (vinte mil reais) mensais, 

dividido entre os dois, ou seja, R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um 

deles
21

, durante todo o contrato da VITALE SAÚDE para a gestão do 

Hospital Ouro Verde, com prazo de duração de 60 meses, totalizando a 

importância de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).  

 

Ambos os denunciados efetivamente receberam 

parte do pagamento da corrupção, correspondente aos 18 (dezoito) meses 

de vigência do contrato da VITALE SAÚDE, somando a quantia de 

R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 

                                      
21

 Fls. 16, 31/35 e 45/46 do incluso Relatório nº 2018.20. 
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Em regra, o denunciado RAMON era responsável 

por receber o dinheiro de corrupção em espécie, entregue pelo denunciado 

FERNANDO VÍTOR, e entregar, posteriormente, a parte que cabia ao 

denunciado ANÉSIO
22

. Nesse esquema, o denunciado FERNANDO 

VÍTOR costumava reunir as partes da propina dos denunciados 

ORLANDO e OSVALDO NETO, e entregar o total aos agentes públicos.  

 

Por vezes, o denunciado FERNANDO VÍTOR 

realizou o pagamento parcial da propina mediante transferência bancária 

para o denunciado RAMON (18/05/2016, 15/08/2016, 09/09/2016, 

12/09/2016, 25/10/2016, 27/12/2016, 14/02/2017 e 10/04/2017)
23

. 

 

Como contraprestação ao pagamento da propina, 

os denunciados ANÉSIO e RAMON atuavam no Departamento de 

Prestação de Contas (DPC) em benefício da VITALE SAÚDE
24

, 

assegurando que o esquema criminoso de desvio de dinheiro público que 

beneficiava os demais integrantes do grupo não fosse interrompido. 

 

Para tanto, o denunciado ANÉSIO garantia que as 

contas da VITALE SAÚDE, especificamente em relação às notas fiscais 

de interesse do grupo, que eram utilizadas como forma de desviar dinheiro 

                                      
22

 Fls. 89/99 do incluso Relatório nº 2018.22 e fls. 42/43 e 60 do incluso Relatório nº 2018.20. 

23
 Fl. 99 do incluso Relatório nº 2018.22, e fls. 39 e 60/61 do incluso Relatório nº 2018.20. 

24
 Fls. 100/102 do incluso Relatório nº 2018.22. 
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público, fossem julgadas aprovadas, inclusive mediante alteração do 

sistema do DPC após os seus subordinados considerarem referidas contas 

irregulares
25

. Além disso, o denunciado ANÉSIO produzia documentos 

com recomendações de incremento do repasse de verbas públicas à 

entidade
26

 e omitia informações importantes a outros setores, promovendo 

os interesses do grupo criminoso no âmbito da administração pública 

municipal. 

 

O denunciado RAMON, por sua vez, também 

promovia alterações no sistema do DPC para assegurar que as contas da 

entidade
27

, no tocante aos pagamentos que caracterizavam desvio de verbas 

públicas, não fossem desaprovadas, inclusive permitindo a indevida 

inclusão de documentos no sistema após a análise da despesa, bem como 

atendia às solicitações de informações internas do Departamento de 

interesse do grupo criminoso, a que tinha acesso em razão da função, 

repassando dados de pagamentos de notas fiscais e outras solicitações que 

fossem realizadas
28

. 

 

Assim agindo, em razão dos reiterados 

pagamentos de propina, os denunciados praticaram atos que violaram o 

                                      
25

 Conforme as telas extraídas do sistema de prestação de contas, que instruem o feito. 

26
 Fls. 66/73 do incluso Relatório nº 2018.22 e fls. 18/19 do incluso Relatório nº 2018.20. 

27
 Conforme as telas extraídas do sistema de prestação de contas, que instruem o feito. 

 

28
 Fls. 57/63 do incluso Relatório nº 2018.22. 
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dever funcional de auditar devidamente as contas apresentadas pela 

Organização Social VITALE SAÚDE. 

 

4º FATO – PECULATO: 

 

A fim de beneficiar o grupo criminoso com a 

atuação favorável dos agentes públicos, os denunciados ORLANDO 

LEANDRO DE PAULA FULGÊNCIO e OSVALDO PEREZI NETO 

eram responsáveis pelo pagamento de dois terços do valor da propina aos 

funcionários do Departamento de Prestação de Contas (DPC) da Secretaria 

de Saúde de Campinas, sendo que a entrega da outra terça parte era de 

responsabilidade do denunciado FERNANDO VÍTOR, já denunciado por 

peculato em outra ação penal
29

. 

 

O dinheiro para o pagamento das suas cotas da 

propina era retirado do que os denunciados ORLANDO LEANDRO DE 

PAULA FULGÊNCIO e OSVALDO PEREZI NETO recebiam da 

VITALE SAÚDE a título de prestação de serviços. 

 

Assim, ao emitirem notas fiscais em valores 

superiores aos serviços prestados, incluindo o valor que seria destinado ao 

pagamento de propina aos agentes públicos
30

, os denunciados ORLANDO 

                                      
29

 Autos nº 0026786-40.2017.8.26.0114. 

30
 Fls. 13/14 do incluso Relatório nº 2018.20. 
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LEANDRO DE PAULA FULGÊNCIO e OSVALDO PEREZI NETO 

concorreram para desviar recursos públicos. 

 

Registre-se que a denunciada APARECIDA 

BERTONCELLO, na condição de Presidente da entidade, o denunciado 

RONALDO 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 exerciam 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 também aos denunciados ORLANDO 

LEANDRO DE PAULA FULGÊNCIO e OSVALDO PEREZI NETO, 

integrantes da organização criminosa, uma vez que concorreram para a 

prática do crime de peculato
31

. 

 

                                      
31

 Os denunciados Aparecida de Fátima Bertoncello, Daniel Augusto Gonsales Câmara, Fernando 

Vítor Torres Nogueira Franco, Paulo Roberto Segatelli Câmara, Ronaldo Foloni e Ronaldo 

Pasquarelli já respondem pelo crime de peculato na ação penal nº 0026786-40.2017.8.26.0114. 
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Assim, parte dos recursos públicos que deveriam 

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

proporcionar o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. 

 

Para simular a aparência de legalidade das 

transações, o denunciado OSVALDO NETO emitia notas fiscais da 

empresa SEGAMAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e o 

denunciado ORLANDO emitia notas fiscais da pessoa jurídica DE 

PAULA & MANCILIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ambos em 

valores superiores aos serviços prestados, utilizando, posteriormente, parte 

dos recursos para o pagamento da propina. 

 

Assim, ao menos por 18 vezes, durante a duração 

do contrato de gestão do Hospital Ouro Verde de Campinas
32

, iniciada em 

maio de 2016, os denunciados ORLANDO e OSVALDO NETO 

concorreram para que, mensalmente, aproximadamente R$13.333,00 (treze 

mil trezentos e trinta e três reais) fossem lhes repassados indevidamente, 

sendo metade desse valor para cada um deles, o que caracterizou o desvio 

de recursos públicos. 

 

                                      
32

 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). 
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O total do valor desviado com esse específico 

esquema criminoso somou a quantia de aproximadamente R$240.000,00 

(duzentos e quarenta mil reais)
33

. 

 

Além disso, com o pagamento da propina aos 

agentes públicos, realizado em benefício de todo o grupo criminoso, os 

denunciados ORLANDO e OSVALDO NETO proporcionavam que o 

esquema de desvio de sistemático de verba pública realizado pelos demais 

integrantes da organização criminosa persistisse. 

 

Dessa forma, ORLANDO e OSVALDO NETO 

contribuíram para que o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais) por mês, repassados à Organização Social VITALE SAÚDE pelo 

Poder Público como “custo compartilhado”, durante o período de 18 meses 

de vigência do contrato
34

, fosse sistematicamente desviado pelos demais 

integrantes da organização criminosa, conforme fato apurado em outra ação 

penal
35

. 

 

Também nesse sentido, os denunciados ANÉSIO 

CORAT JÚNIOR e RAMON LUCIANO DA SILVA, aproveitando-se 

das funções que exerciam no Departamento de Prestação de Contas (DPC) 

da Secretaria de Saúde de Campinas cooperaram para que o desvio 

                                      
33

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

investigação já foi deferida nos Autos nº 0026786-40.2017.8.26.0114. 
34

 Contrato assinado em 02/05/2016, com vigência de 60 meses (Termo de Contrato de Gestão nº 091/16). 

35
 Autos nº 0026786-40.2017.8.26.0114. 
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sistemático de dinheiro público, levado a efeito pelos demais integrantes da 

organização criminosa, fosse concretizado. 

 

Isso porque os referidos agentes públicos se 

comprometeram a aprovar as contas da VITALE SAÚDE de interesse do 

grupo, as quais caracterizavam o desvio, o que permitia que essas quantias 

não fossem questionadas e o repasse permanecesse vigente para que os 

demais integrantes da organização criminosa pudessem auferir as 

vantagens indevidas à custa do erário. 

 

De fato, com o auxílio dos denunciados ANÉSIO 

e RAMON, previamente ajustados com os demais integrantes da 

organização criminosa, foi possível manter o sistema de desvio das verbas 

objeto da outra ação penal
36

 que totalizou a quantia de R$4.500.000,00 

(quatro milhões e quinhentos mil reais). 

 

A indevida aprovação das contas relativas às 

despesas do “custo compartilhado”, da empresa SEGAMAR 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e DE PAULA & MANCILIA 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS, que deveriam ser julgadas irregulares, 

permitiu que, com a efetiva colaboração dos agentes públicos ANÉSIO e 

RAMON, o repasse de dinheiro público relativo a esses gastos continuasse 

vigente. 

 

                                      
36

 Autos nº 0026786-40.2017.8.26.0114. 
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E, conforme destacado alhures
37

, o valor do 

“custo compartilhado” era desviado para beneficiar os demais integrantes 

da organização criminosa, mediante simulação de prestação de serviços de 

consultoria inexistentes, com pagamentos destinados às empresas ligadas 

aos membros do grupo, quais sejam: D&P GESTAO EM SAÙDE LTDA
38

, 

HUMANIZA ACAO SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA
39

, 

DIRETRIZ ADMINISTRACAO E CONSULTORIA HOSPITALAR
40

, 

FRANCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
41

. 

 

Da mesma forma, com o auxílio dos agentes 

públicos, que deixavam deliberadamente de desaprovar as contas da 

entidade, em cumprimento ao previamente estabelecido, assegurava-se a 

permanência dos pagamentos para a SEGAMAR CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA e DE PAULA & MANCILIA SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS, sendo que parte dos valores recebidos se destinava ao 

pagamento de corrupção e não à prestação de serviços de forma lícita. 

 

III) DA CONCLUSÃO E DOS 

REQUERIMENTOS: 

                                      
37

 Autos nº 0026786-40.2017.8.26.0114. 

38
 CNPJ 04.598.111/0001-00, tendo como sócios DANIEL AUGUSTO GONSALES CAMARA e 

PAULO ROBERTO SEGATELLI CAMARA. 

39
 A empresa, de fato, é controlada e pertence ao grupo, havendo procuração outorgada para a esposa do 

denunciado Daniel Câmara. 

40
 CNPJ 01.505.487/0001-27, tendo como sócios RONALDO PASQUARELLI e Silvana Aparecida 

Grando Pasquarelli. 

41
 CNPJ 18.003924/0001-07, tendo como sócios FERNANDO VITOR TORRES NOGUEIRA FRANCO 

e Fernando Muryllo Torres Nogueira Franco. 
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Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

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

integram o GAECO/Campinas, denuncia: 

 

1) ANÉSIO CORAT JÚNIOR como incurso no art. 2º, caput e §4º, 

inciso II, da Lei nº 12.850/13; art. 317, §1º, e art. 312, caput, por 18 

vezes (art. 71 do Código Penal), na forma dos arts. 29, caput, e 69, 

todos do Código Penal;  

 

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

como incursa no art. 333, parágrafo único, na forma do art. 29, caput, 

ambos do Código Penal; 

 

3) DANIEL AUGUSTO GONSALES CÂMARA como incurso no art. 

333, parágrafo único, na forma do art. 29, caput, ambos do Código 

Penal; 

 

4) FERNANDO VÍTOR TORRES NOGUEIRA FRANCO, alcunha 

“VITÃO”, como incurso no art. 333, parágrafo único, na forma do art. 

29, caput, ambos do Código Penal; 

 

5) ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGÊNCIO como incurso no 

art. 2º, caput e §4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; art. 333, parágrafo 

único, art. 312, caput, c.c. o art. 327, §1º, por 18 vezes (art. 71 do 
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Código Penal), na forma dos arts. 29, caput, e 69, todos do Código 

Penal; 

 

6) OSVALDO PEREZI NETO como incurso no art. 2º, caput e §4º, 

inciso II, da Lei nº 12.850/13; art. 333, parágrafo único, art. 312, caput, 

c.c. o art. 327, §1º, por 18 vezes (art. 71 do Código Penal), na forma dos 

arts. 29, caput, e 69, todos do Código Penal; 

 

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

incurso no art. 333, parágrafo único, na forma do art. 29, caput, ambos 

do Código Penal; 

 

8)  RAMON LUCIANO DA SILVA como incurso no art. 2º, caput e §4º, 

inciso II, da Lei nº 12.850/13; art. 317, §1º, e art. 312, caput, por 18 

vezes (art. 71 do Código Penal), na forma dos arts. 29, caput, e 69, 

todos do Código Penal; 

 

9) RONALDO FOLONI, como incurso no art. 333, parágrafo único, na 

forma do art. 29, caput, ambos do Código Penal; 

 

10) RONALDO PASQUARELLI, como incurso no art. 333, parágrafo 

único, na forma do art. 29, caput, ambos do Código Penal.   

 

Outrossim, requeremos que a presente Denúncia 

seja registrada, autuada e recebida, determinando-se a citação dos 
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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) Claúdia Santana Bueno, funcionária Pública de Campinas, qualificada 

nos autos; 

2) Neide Cerqueira Couto, funcionária Pública de Campinas, qualificada 

nos autos; 

3) Ivanilde Aparecida Ribeiro, funcionária pública de Campinas, 

qualificada nos autos.  

 

Campinas, 28 de março de 2018. 

 

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 


