
 

1 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA     VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

DUQUE DE CAXIAS 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, inscrito no CNPJ 

sob o nº 28.305.963.0001-40, pelos Promotores de Justiça integrantes do Grupo de 

Atuação Especializada no Combate à Corrupção – GAECC, com endereço na Av. Marechal 

Câmara, nº 370, 2º andar, Castelo, Rio de Janeiro/RJ, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, previstas no art. 129, III da Constituição da República Federativa 

do Brasil; art. 173, III da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; art. 25, IV da Lei nº 

8.625/93; art. 34, VI, “a” da Lei Complementar nº 106/03 e art. 5º, I da Lei 7.347/85, e com 

fundamento nos artigos 37, caput da Constituição da República Federativa do Brasil; artigos 

1º e seguintes da Lei n.º 7.347/85; artigos 25, IV, “a”; artigos 1º, caput; 2º; 3º; 4º; 10, 11 e 

12  da Lei n.º 8.429/92, pelas razões de fato e de direito adiante expostas, vem perante 

Vossa Excelência ajuizar a presente  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA  
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

(com pedidos liminares de indisponibilidade de bens e  
afastamento do exercício de funções públicas) 

 

em face das pessoas abaixo qualificadas:  

1- LUIZ ROBERTO MARTINS, brasileiro, Presidente do Conselho de Administração do 

INSTITUTO DATA RIO, inscrito no CPF sob o nº 233.267.357-15, residente na Rua Dr Júlio 

Xavier nº 240, Laranjeiras, Valença/RJ, a ser citado em nome próprio e na qualidade de 

representante das pessoas jurídicas INSTITUTO DATA RIO (CNPJ nº 07.554.156/0001-63), 
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BOLA MERI CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA (CNPJ nº 10.788.632/0001-15) e MARTINS E 

MARTINS ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA ME (CNPJ nº 22.447.484/0001-54); 

2- LUCIANO LEANDRO DEMARCHI, brasileiro, Superintendente de Serviços de Saúde 

do INSTITUTO DATA RIO, inscrito no CPF sob o nº 495.532.599-87, residente na Estrada 

Alpina lote 37 e 38 - km 75, Fazenda Texas, Teresópolis/RJ, a ser citado em nome próprio e 

na qualidade de representante / controlador das pessoas jurídicas MJ SERVIÇOS MÉDICOS 

EMPRESARIAIS EIRELI (CNPJ nº 27.687.389/0001-41), AMARE PADARIA E CONFEITARIA 

LTDA  (CNPJ nº 31.133.392/0001-90), MANTEM SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ nº 

07.583.240/0001-05) e FCAS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA (CNPJ nº 11.337.470/0001-

61); 

3- LISLE RACHEL DE MONROE CARVALHO, brasileira, Superintendente Financeira e 

Administrativa do INSTITUTO DATA RIO, inscrita no CPF sob o nº 958.220.707-87, residente 

na Rua Manoel José Lebrão nº 914, casa 21, Várzea, Teresópolis/RJ., a ser citada em nome 

próprio e na qualidade de representante da pessoa jurídica EFFICIENZA SERVICOS DE 

ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI (CNPJ nº 31.794.139/0001-88); 

4- CARLA DOS SANTOS BRAGA, brasileira, administradora da DORVILLE SOLUÇÕES E 

NEGÓCIOS LTDA., inscrita no CPF sob o nº 035.529.017-01, residente na Rua Alice Tibiriça 

nº 311, Bloco 01, apto 1008, Vila da Penha, Rio de Janeiro/RJ, a ser citada em nome próprio 

e na qualidade de representante / controladora das pessoas jurídicas DORVILLE SOLUÇÕES 

E NEGÓCIOS LTDA (CNPJ nº 01.663.287/0001-00) e NUTRIACAO COMERCIAL LTDA  (CNPJ 

nº 12.158.188/0001-80); 

5- LEANDRO BRAGA DE SOUSA, brasileiro, administrador da LP FARMA COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 

inscrito no CPF sob o nº 055.874.597-05, residente na Rua Paulo Areal nº 182, Condomínio 

Santa Marina, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, a ser citado em nome próprio e na 

qualidade de representante / controlador das pessoas jurídicas LP PARTICIPAÇÕES E 

INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS EIRELI (CNPJ nº 25.004.269/0001-77), LP FARMA 

COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA (CNPJ nº 19.828.567/0001-89), LL FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
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(CNPJ nº 29.758.683/0001-22), LD FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ nº 

28.778.349/0001-78), LP ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA (CNPJ nº 

28.958.857/0001-38), JL AUTO POSTO LTDA  (CNPJ nº 33.725.852/0001-03), OCEAN VIEW 

SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (CNPJ nº 34.522.696/0001-38), ALL CAPITAL 

SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A  (CNPJ nº 34.809.367/0001-72), STUDIO 97 

PRODUCOES ARTISTICAS LTDA (CNPJ nº 35.134.724/0001-02), CCM SOLUÇÕES EM 

SERVIÇOS LTDA (CNPJ nº 13.375.920/0001-36), LPS CORRETORA DE SEGUROS LTDA (CNPJ 

nº 29.015.664/0001-06), BIOLAGOS LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI (CNPJ nº 

09.469.785/0001-10), LMM FACILITY SOLUCION E MANUTENCE LTDA (CNPJ nº 

29.285.022/0001-27) e F&T DOS LAGOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA (CNPJ 

nº 08.928.548/0001-08); 

pelos fundamentos que expõe a seguir. 

I – SÍNTESE DOS FATOS 

A presente ação civil pública, embasada nos elementos de prova que 

seguem acostados à inicial, visa à condenação dos réus nas sanções da Lei de Improbidade 

Administrativa, em virtude da lesão causada ao patrimônio público no patamar de R$ 

3.950.000,00 (três milhões, novecentos e cinquenta mil reais), fruto do desvio de recursos 

públicos da saúde, administrados pela organização social IDR - INSTITUTO DATA RIO, 

organização social sediada no Município de Duque de Caxias.  

Entre os anos de 2012 e 2013, o INSTITUTO DATA RIO celebrou com a 

Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro dez contratos1 para a gestão das UPAS - 

Unidades de Pronto Atendimento de Bairro Botafogo, Cabuçu, Campo Grande I, Campo 

Grande II, Lafaiete, Magé, Mesquita, Queimados, Santa Cruz e Sarapuí. Desde então, o 

 
1 A saber: Contrato nº 003/12 – UPA de Mesquita, Contrato nº 008/12 – UPA de Queimados, Contrato nº 
009/12 – UPA de Cabuçu, Contrato nº 025/12 – UPA de Bairro Botafogo, Contrato nº 002/13 – UPA de 
Lafaiete, Contrato nº 008/13 – UPA de Sarapui, Contrato nº 009/13 – UPA de Campo Grande I, Contrato nº 
010/13 – UPA de Campo Grande II, Contrato nº 011/13 – UPA de Santa Cruz e Contrato nº 012/13 – UPA de 
Magé. 
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INSTITUTO DATA RIO, seja pelo CNPJ de sua matriz2 ou os de suas filiais3, recebeu montante 

superior a R$ 763 milhões do Fundo Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, assim 

distribuídos: 

EXERCÍCIO VALOR PAGO 

2012 33.700.000,00 

2013 103.290.800,47 

2014 177.743.013,28 

2015 134.718.802,04 

2016 104.562.461,56 

2017 134.322.732,87 

2018 73.870.000,00 

2019 1.068.509,31 

TOTAL 763.276.319,53 

 

O desvio de recursos públicos da saúde, como será visto ao longo da 

presente peça, era uma rotina habitual e ocorria de forma sistemática no âmbito da 

organização social, através de pagamentos superfaturados à empresa DORVILLE REFEIÇÕES 

LTDA. (atualmente denominada DORVILLE SOLUÇÕES E NEGÓCIOS LTDA), e contava com a 

participação dos dirigentes da entidade, a saber, LUIZ ROBERTO MARTINS, LUCIANO 

LEANDRO DEMARCHI e LISLIE RACHEL DE MONROE CARVALHO, e com empresários ligados 

às empresas subcontratadas pela organização social, CARLA DOS SANTOS BRAGA e 

LEANDRO BRAGA DE SOUSA. 

LUIZ ROBERTO MARTINS, anterior Presidente do INSTITUTO DATA RIO, e que 

atualmente ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração da organização 

social, é quem efetivamente exercia poder decisório sobre a administração do IDR, com o 

auxílio dos subordinados LUCIANO LEANDRO DEMARCHI, Superintendente de Serviços de 

 
2 A saber: CNPJ nº 07.554.156/0001-63, que recebeu R$ 333.385.537,03 do FES-RJ. 

3 A saber: CNPJ nº 07.554.156/0002-44, que recebeu R$ 80.066.921,54 do FES-RJ; CNPJ nº 07.554.156/0003-
25, que recebeu R$ 76.451.513,96 do FES-RJ; CNPJ nº 07.554.156/0005-97, que recebeu R$ 63.434.901,21 
do FES-RJ; CNPJ nº 07.554.156/0006-78, que recebeu R$ 58.349.403,68 do FES-RJ; CNPJ nº 07.554.156/0008-
30, que recebeu R$ 77.194.757,88 do FES-RJ; e CNPJ nº 07.554.156/0009-10, que recebeu R$ 74.393.284,23 
do FES-RJ. 
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Saúde da entidade, e LISLE RACHEL DE MONROE CARVALHO, Superintendente Financeira e 

Administrativa da organização social. 

Nos termos do art. 30, parágrafo único da Lei Estadual nº 6.043/2011, 

caberia à organização social adquirir os bens e subcontratar os serviços necessários para a 

gestão das unidades de saúde, selecionando as empresas com observância dos “princípios 

da impessoalidade, moralidade e economicidade, sendo necessária, no mínimo, a 

realização de cotação prévia de preços no mercado antes da contratação”, dado que tais 

serviços serão custeados com recursos públicos repassados pela Secretaria Estadual de 

Saúde.  

Neste contexto, no dia 31 de março de 2016 o INSTITUTO DATA RIO celebrou 

dez contratos com a empresa DORVILLE REFEIÇÕES LTDA. para prestação do serviço de 

“fornecimento de alimentação e nutrição em ambiente hospitalar” às UPAs de Bairro 

Botafogo, Cabuçu, Campo Grande I, Campo Grande II, Lafaiete, Magé, Mesquita, 

Queimados, Santa Cruz e Sarapuí, a partir de abril de 2016. 

Os ilícitos praticados pelos demandados foram objeto de investigação 

criminal, no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal nº 02/2017 (Procedimento 

MPRJ 2017.00148690), instaurado e conduzido por este Grupo de Atuação Especializada. 

Ao longo da investigação criminal, foram ajuizadas medidas cautelares de quebra dos 

sigilos telefônico e telemático bem como quebra dos sigilos fiscal e bancário dos 

investigados, culminando com o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público 

(processo nº 0017495-91.2020.8.19.0021) em face dos dirigentes do INSTITUTO DATA RIO, 

bem como dos empresários responsáveis pelas empresas subcontratadas pela organização 

social para a prestação de serviços, todas em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Duque 

de Caxias, pela prática dos crimes tipificados no art. 2º, §4º, II da Lei nº 12.850/2013 

(organização criminosa) e art. 312, 2ª parte do Código Penal (peculato-desvio). O 

compartilhamento das provas colhidas naqueles autos, visando à instrução do presente 

inquérito civil, foi autorizada por decisão da 3ª Vara Criminal de Duque de Caxias, que segue 

em anexo. 
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Outra investigação criminal, conduzida anteriormente, que ensejou a 

“Operação Pão Nosso”, deflagrada pela Força-Tarefa da “Operação Lava-Jato” no Rio de 

Janeiro em conjunto com o GAECC/MPRJ – Grupo de Atuação Especializada no Combate à 

Corrupção do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, foi de suma importância para 

elucidar a dinâmica do esquema de desvio dos recursos públicos geridos pelo INSTITUTO 

DATA RIO. Com efeito, as provas ali produzidas, oriundas da quebra de sigilo de dados dos 

investigados, em especial de CARLA DOS SANTOS BRAGA, e que foram compartilhadas com 

o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por expressa autorização judicial no 

Processo nº 005575862.2018.4.02.5101, revelaram com riqueza de detalhes o esquema de 

desvio de recursos públicos no âmbito do IDR – INSTITUTO DATA RIO, mediante pagamento 

de valores superfaturados à DORVILLE REFEIÇÕES.  

Dos elementos de prova colhidos nas investigações criminais supracitadas, 

identificou-se a existência de uma estrutura delituosa montada dentro e fora da 

organização social IDR - INSTITUTO DATA RIO, voltada especificamente para a promoção 

do desvio de recursos públicos destinados à saúde, fruto dos contratos de gestão 

celebrados pela organização social com o Estado do Rio de Janeiro. 

O desvio dos recursos públicos destinados à saúde operacionalizava-se, 

basicamente, através de pagamentos superfaturados efetuados à empresa DORVILLE 

REFEIÇÕES, através de uma rotina que pode ser dividida em quatro etapas: 

 1ª etapa: Dando cumprimento às determinações de LUIZ 

ROBERTO MARTINS, a Superintendente Administrativa e Financeira 

LISLE RACHEL MONROE DE CARVALHO (diretamente ou por 

intermédio da Gerente Financeira TAMARA FELIX FIGUEIRA DOS 

SANTOS) emitia a cada mês planilhas indicando quantidades 

superfaturadas das refeições fornecidas pela DORVILLE, as quais 

eram em seguida encaminhadas pelo Superintendente de Serviços 

de Saúde LUCIANO LEANDRO DEMARCHI para a empresária CARLA 

DOS SANTOS BRAGA; 
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 2ª etapa: CARLA DOS SANTOS BRAGA, com o conhecimento e 

consentimento de LUIZ ROBERTO MARTINS, emitia notas fiscais 

superfaturadas em nome de DORVILLE REFEIÇÕES LTDA, indicando o 

fornecimento de refeições em quantidades superiores ao serviço 

efetivamente prestado, conforme as planilhas preparadas por LISLE 

RACHEL MONROE DE CARVALHO, e encaminhadas por LUCIANO 

LEANDRO DEMARCHI; 

 3ª etapa: LUIZ ROBERTO MARTINS, ciente do 

superfaturamento nas notas fiscais emitidas em nome da DORVILLE 

REFEIÇÕES LTDA., autorizava a realização dos pagamentos a maior 

em favor da empresa de CARLA DOS SANTOS BRAGA; 

 4ª etapa: CARLA DOS SANTOS BRAGA, com o conhecimento e 

consentimento de LUIZ ROBERTO MARTINS e LUCIANO LEANDRO 

DEMARCHI, promovia o repasse dos valores recebidos a maior para 

o empresário LEANDRO BRAGA DE SOUSA, cuja empresa LP FARMA 

COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTIS HOSPITALARES LTDA também é contratada pelo 

INSTITUTO DATA RIO para o fornecimento de insumos hospitalares. 

Tal repasse poderia ocorrer mediante a entrega de dinheiro em 

espécie, sacado “na boca do caixa”, ou mediante o pagamento de 

boletos repassados a CARLA DOS SANTOS BRAGA por LEANDRO 

BRAGA DE SOUSA; 

  Por intermédio desses mecanismos, foram desviados, como dito acima, 

aproximadamente R$ 3,95 milhões em recursos públicos da saúde, no período entre julho 

de 2016 e dezembro de 2018, incorrendo os demandados na prática de atos de 

improbidade administrativa, a ensejar a incidência das sanções previstas na Lei nº 8429/92. 

 

II - A ROTINA DE DESVIO DOS RECURSOS PÚBLICOS GERIDOS PELO INSTITUTO DATA RIO
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As investigações criminais conduzidas pelo Ministério Público puderam 

comprovar que o esquema executado pelos Réus para promover o desvio de recursos 

públicos da saúde, geridos pela organização social IDR - INSTITUTO DATA RIO, obedecia a 

uma rotina habitual e ocorria de forma sistemática, contando com a participação dos 

dirigentes da entidade e com empresários ligados às empresas subcontratadas pelo IDR 

para a prestação de serviços. 

  A estimativa do valor desviado desde julho de 2016 até dezembro de 2018 

corresponde ao superfaturamento nos pagamentos realizados pelo INSTITUTO DATA RIO 

para a empresa DORVILLE REFEIÇÕES LTDA. (posteriormente denominada DORVILLE 

SOLUÇÕES E NEGÓCIOS LTDA.) ao longo do período em questão, durante o qual a referida 

empresa recebeu da organização social pelo menos R$ 11.635.382,81 (onze milhões, 

seiscentos e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), 

provenientes dos cofres do Estado do Rio de Janeiro, em suas contas bancárias no Banco 

Bradesco4 e no Banco Itaú5. 

  Durante o período de tempo acima indicado, os recursos estaduais foram 

desviados através de 262 pagamentos, realizados em 38 datas, conforme relação abaixo: 

Data pgto. Conta bancária origem (IDR) UPA Valor pago 

10/06/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283940 CABUÇU  41.903,50  

10/06/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ  44.031,00  

10/06/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 327158 MESQUITA  39.650,60  

10/06/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE  34.935,80  

10/06/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI  42.150,40  

13/07/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283959 B. BOTAFOGO  39.340,30  

13/07/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283843 QUEIMADOS 38.786,00 

13/07/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 40.100,50 

13/07/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 56.090,20 

13/07/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 42.591,30 

18/07/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 43.906,10 

18/07/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 45.632,70 

18/07/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283940 CABUÇU 41.930,90 

18/07/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283959 B. BOTAFOGO 41.720,20 

 
4 Conta nº 512869 da agência 2605 do Banco Bradesco, que auferiu créditos do INSTITUTO DATA RIO ao 
menos nos períodos entre 10/06/2016 e 26/10/2017, e entre 09/01/2018 e 04/12/2018. 

5 Conta nº 824212 da agência 6079 do Banco Itaú, que auferiu créditos do INSTITUTO DATA RIO ao menos no 
período entre 16/11/2017 e 16/12/2017. 
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18/07/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 65.609,00 

18/07/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ 45.874,60 

18/07/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 41.652,30 

18/07/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 327158 MESQUITA 43.165,10 

18/07/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283843 QUEIMADOS 41.084,40 

18/07/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 33.846,20 

26/08/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283959 B. BOTAFOGO 32.359,10 

26/08/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283940 CABUÇU 41.677,90 

26/08/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 58.603,60 

26/08/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 41.593,30 

26/08/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 42.637,00 

26/08/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ 50.222,50 

26/08/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 327158 MESQUITA 44.088,60 

26/08/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 39.270,70 

26/08/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 33.029,20 

26/08/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283843 QUEIMADOS 36.026,80 

19/09/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283959 B. BOTAFOGO 36.680,80 

19/09/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283940 CABUÇU 50.979,70 

19/09/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 46.421,40 

19/09/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 43.418,11 

19/09/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 48.564,70 

19/09/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 327158 MESQUITA 44.113,30 

19/09/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 29.205,50 

19/09/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 48.790,60 

19/09/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ 49.530,30 

19/09/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283843 QUEIMADOS 34.207,70 

19/10/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283959 B. BOTAFOGO 43.697,60 

19/10/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283959 B. BOTAFOGO 32.641,10 

19/10/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283940 CABUÇU 47.211,00 

19/10/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283940 CABUÇU 41.842,30 

19/10/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 46.684,80 

19/10/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 42.161,10 

19/10/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 45.931,10 

19/10/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 45.416,30 

19/10/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 53.578,00 

19/10/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 42.970,30 

19/10/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ 39.847,70 

19/10/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ 39.860,80 

19/10/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 327158 MESQUITA 48.129,80 

19/10/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 327158 MESQUITA 43.175,40 

19/10/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283843 QUEIMADOS 42.923,10 

19/10/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283843 QUEIMADOS 36.411,70 

19/10/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 49.950,00 
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19/10/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 47.062,20 

19/10/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 42.951,90 

19/10/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 36.139,10 

05/12/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283959 B. BOTAFOGO 32.974,70 

05/12/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283940 CABUÇU 40.106,20 

05/12/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 43.073,70 

05/12/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 47.804,90 

05/12/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 45.940,10 

05/12/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ 41.486,10 

05/12/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 327158 MESQUITA 44.922,00 

05/12/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283843 QUEIMADOS 35.251,00 

05/12/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 36.368,10 

05/12/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 48.311,50 

29/12/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283959 B. BOTAFOGO 46.816,70 

29/12/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283940 CABUÇU 48.322,50 

29/12/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 47.425,40 

29/12/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 47.474,80 

29/12/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 47.371,60 

29/12/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ 39.881,40 

29/12/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 327158 MESQUITA 48.497,20 

29/12/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283843 QUEIMADOS 46.814,00 

29/12/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 46.228,00 

29/12/2016 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 51.449,90 

24/01/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283843 QUEIMADOS 37.493,50 

24/01/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 37.089,60 

24/01/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 52.863,40 

24/01/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 51.829,90 

24/01/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283959 B.BOTAFOGO 46.607,80 

24/01/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 327158 MESQUITA 49.015,60 

24/01/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283940 CABUÇU 43.293,20 

24/01/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 52.999,40 

24/01/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ 43.164,10 

24/01/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 45.162,30 

21/02/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283940 CABUÇU 43.059,20 

21/02/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 327158 MESQUITA 47.548,40 

21/02/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 49.644,00 

21/02/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283843 QUEIMADOS 36.381,10 

21/02/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 35.375,50 

21/02/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283959 B.BOTAFOGO 45.122,90 

21/02/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 49.111,00 

21/02/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 51.981,10 

21/02/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 49.893,30 

21/02/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ 42.408,00 
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21/03/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 48.626,30 

21/03/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 37.020,70 

21/03/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 48.911,80 

21/03/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 52.734,50 

21/03/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283940 CABUÇU 40.638,40 

21/03/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ 41.440,00 

21/03/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 48.413,30 

21/03/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283843 QUEIMADOS 38.115,90 

21/03/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 327158 MESQUITA 48.283,40 

21/03/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283959 B.BOTAFOGO 47.270,20 

26/04/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283940 CABUÇU 43.634,40 

26/04/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 32.990,10 

26/04/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 48.743,00 

26/04/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 53.492,40 

26/04/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ 43.458,60 

02/05/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283843 QUEIMADOS 41.451,90 

02/05/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283959 B.BOTAFOGO 47.165,80 

02/05/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 46.887,50 

02/05/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 51.464,50 

02/05/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 327158 MESQUITA 48.037,80 

31/05/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283959 B.BOTAFOGO 42.809,80 

31/05/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 48.877,30 

31/05/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283940 CABUÇU 39.531,30 

19/06/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 32.582,80 

19/06/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 43.208,50 

19/06/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 327158 MESQUITA 47.530,70 

19/06/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 46.973,80 

19/06/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 48.562,30 

19/06/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ 43.449,90 

19/06/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283843 QUEIMADOS 43.500,80 

05/07/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 47.929,00 

05/07/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283940 CABUÇU 40.575,90 

05/07/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283959 B.BOTAFOGO 46.778,80 

05/07/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 52.041,30 

06/07/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 49.234,00 

06/07/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ 55.716,30 

06/07/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283843 QUEIMADOS 41.624,00 

06/07/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 36.548,70 

06/07/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 54.061,40 

06/07/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 327158 MESQUITA 49.659,70 

24/07/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 48.083,70 

24/07/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283959 B.BOTAFOGO 44.683,10 

24/07/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283843 QUEIMADOS 43.869,70 
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24/07/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 33.793,10 

24/07/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 50.837,90 

24/07/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 327158 MESQUITA 46.568,90 

24/07/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283940 CABUÇU 42.568,90 

24/07/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 48.501,20 

24/07/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 50.378,10 

24/07/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ 50.065,10 

30/08/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283959 B.BOTAFOGO 45.742,80 

30/08/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ 46.065,00 

30/08/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283940 CABUÇU 41.098,70 

30/08/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283843 QUEIMADOS 43.569,70 

30/08/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 33.947,60 

30/08/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 48.160,30 

30/08/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 53.884,50 

30/08/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 48.133,80 

19/09/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 327158 MESQUITA 47.869,70 

19/09/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 52.945,40 

06/10/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 40.319,50 

06/10/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 45.103,70 

06/10/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 43.940,20 

06/10/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 46.707,50 

06/10/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283843 QUEIMADOS 45.427,50 

06/10/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ 44.852,30 

06/10/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283959 B.BOTAFOGO 45.771,30 

06/10/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 327158 MESQUITA 47.237,90 

26/10/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283940 CABUÇU 45.334,50 

26/10/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 46.974,30 

16/11/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 43.697,10 

16/11/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 44.773,40 

16/11/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 41.249,10 

16/11/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283940 CABUÇU 45.934,10 

16/11/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283959 B.BOTAFOGO 49.641,20 

16/11/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ 48.802,10 

16/11/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 327158 MESQUITA 47.118,80 

16/11/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 44.863,10 

16/11/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 45.051,00 

17/11/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283843 QUEIMADOS 45.617,30 

27/11/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283959 B.BOTAFOGO 45.778,20 

27/11/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 327158 MESQUITA 48.010,10 

27/11/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 52.751,30 

27/11/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 50.451,80 

15/12/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283843 QUEIMADOS 42.325,30 

15/12/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283940 CABUÇU 38.046,70 
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15/12/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 34.618,90 

15/12/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 41.074,90 

15/12/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 52.263,70 

15/12/2017 Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ 48.517,20 

09/01/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283959 B.BOTAFOGO 51.080,40 

09/01/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 327158 MESQUITA 48.750,20 

09/01/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 48.696,70 

09/01/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283940 CABUÇU 44.028,90 

09/01/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ 48.210,10 

09/01/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283843 QUEIMADOS 45.917,30 

09/01/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 50.085,00 

09/01/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 38.226,90 

09/01/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 51.270,90 

09/01/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 41.992,60 

06/03/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 327158 MESQUITA 46.929,80 

06/03/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ 49.035,80 

06/03/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283959 B.BOTAFOGO 46.393,10 

06/03/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 43.607,10 

06/03/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 33.551,30 

06/03/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 49.844,50 

06/03/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 37.388,80 

06/03/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 46.444,60 

06/03/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283843 QUEIMADOS 46.936,10 

06/03/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283940 CABUÇU 39.500,20 

05/04/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 46.334,10 

05/04/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 39.938,90 

05/04/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ 51.300,30 

05/04/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 33.797,40 

05/04/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 49.956,40 

05/04/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 40.582,90 

19/04/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283940 CABUÇU 22.214,40 

19/04/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 327158 MESQUITA 936,00 

19/04/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283843 QUEIMADOS 24.527,70 

19/04/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 283959 B.BOTAFOGO 26.528,60 

20/04/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 40.721,90 

20/04/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 45.424,20 

20/04/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 37.089,10 

20/04/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 34.801,40 

20/04/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ 45.324,20 

20/04/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 44.117,00 

22/05/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 57.526,40 

22/05/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 53.227,60 

22/05/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 47.665,80 
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22/05/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 55.604,90 

22/05/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ 53.042,70 

22/05/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 29.586,00 

26/06/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 52.815,00 

26/06/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 54.377,90 

26/06/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 41.042,20 

26/06/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 46.072,10 

26/06/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 52.119,10 

26/06/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ 48.493,20 

17/07/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 55.855,70 

17/07/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 58.565,80 

17/07/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 42.814,90 

17/07/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 25.214,00 

17/07/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 50.280,70 

23/08/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 49.074,30 

23/08/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 55.097,70 

23/08/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 62.492,60 

23/08/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 58.782,40 

23/08/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 44.706,60 

23/08/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 45.658,00 

23/08/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 24.271,70 

23/08/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 48.462,20 

25/09/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 44.061,90 

25/09/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 49.568,50 

25/09/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 36.468,30 

25/09/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 38.680,70 

26/10/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I 53.304,40 

26/10/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II 57.693,50 

26/10/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ 42.560,30 

26/10/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 19.990,80 

04/12/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI  24.781,40  

04/12/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324450 SANTA CRUZ  14.480,10  

04/12/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324469 CAMPO GRANDE I  33.343,40  

04/12/2018 Bradesco - Ag 3428 - Conta 324477 CAMPO GRANDE II  32.546,90  

TOTAL PAGO 11.635.382,81 

 
  Os recursos dos cofres do Estado do Rio de Janeiro foram desviados 

mediante pagamentos superfaturados (ou seja, desproporcionais ao serviço efetivamente 

prestado) realizados pelo INSTITUTO DATA RIO em favor da pessoa jurídica DORVILLE 

REFEIÇÕES LTDA. (posteriormente denominada DORVILLE SOLUÇÕES E NEGÓCIOS LTDA.), 

a pretexto da prestação do serviço de “fornecimento de alimentação e nutrição em 
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ambiente hospitalar” às UPAs de Bairro Botafogo, Cabuçu, Campo Grande I, Campo Grande 

II, Lafaiete, Magé, Mesquita, Queimados, Santa Cruz e Sarapuí, que se encontravam 

submetidas à gestão da referida organização social. 

  O desvio dos recursos públicos geridos pelo INSTITUTO DATA RIO restou 

consumado, uma vez que o pagamento efetuado pela organização social controlada pelo 

Réu LUIZ ROBERTO MARTINS não correspondeu à efetiva prestação de serviços para as 

unidades de saúde em montante equivalente, por conta do pagamento de quantitativo de 

refeições superior ao efetivamente fornecido pela DORVILLE REFEIÇÕES. 

Deste modo, dentro do esquema montado pelos Réus para promover o 

desvio dos recursos públicos da saúde geridos pelo IDR, cabia, inicialmente, à Ré LISLE 

RACHEL MONROE DE CARVALHO6, na qualidade de Superintendente Financeira e 

Administrativa do IDR (diretamente ou através de sua subordinada, a Gerente Financeira 

TAMARA FELIX FIGUEIRA DOS SANTOS7), dando cumprimento às determinações de LUIZ 

 
6 LISLE RACHEL MONROE DE CARVALHO foi responsável pelo encaminhamento de 14 planilhas com valores 
superfaturados a LUCIANO LEANDRO DEMARCHI (juizo2016@gmail.com), através dos seguintes e-mails: 
 

 E-MAIL ORIGEM DATA E HORA PLANILHA EM ANEXO 

 rachelidr@globo.com 19/09/2016 11:32 Valores superfaturados 

 rachelidr@globo.com 18/10/2016 14:00 Valores superfaturados 

 rachelidr@globo.com 21/11/2016 11:48 Valores superfaturados 

 rachelidr@globo.com 26/12/2016 14:13 Valores superfaturados 

 racheldatario@gmail.com 17/02/2017 11:11 Valores superfaturados 

 rachelidr@globo.com 20/03/2017 10:35 Valores superfaturados 

 rachelidr@globo.com 18/04/2017 16:14 Valores superfaturados 

 rmonroe@globo.com 29/05/2017 12:26 Valores superfaturados 

 rachelidr@globo.com 28/06/2017 15:04 Valores superfaturados 

 rachelidr@globo.com 17/07/2017 15:56 Valores superfaturados 

 rachelidr@globo.com 21/08/2017 13:48 Valores superfaturados 

 rachelidr@globo.com 26/12/2017 13:29 Valores superfaturados 

 rmonroe@globo.com 21/05/2018 11:53 Valores superfaturados + Valores reais 

 rmonroe@globo.com 16/07/2018 16:59 Valores superfaturados + Valores reais 

 
7 TAMARA FELIX FIGUEIRA DOS SANTOS foi responsável pelo encaminhamento de 8 planilhas com valores 
superfaturados a LUCIANO LEANDRO DEMARCHI (juizo2016@gmail.com), através dos seguintes e-mails: 
 

 E-MAIL ORIGEM DATA E HORA PLANILHA EM ANEXO 

 tamaraidr@yahoo.com.br 29/04/2016 10:04 Valores superfaturados 

 tamaraidr@yahoo.com.br 13/11/2017 13:35 Valores superfaturados 

 tamaraidr@yahoo.com.br 05/03/2018 12:10 Valores superfaturados + Valores reais 

 tamaraidr@yahoo.com.br 05/03/2018 12:22 Valores superfaturados + Valores reais 

 tamaraidr@yahoo.com.br 17/08/2018 11:05 Valores superfaturados + Valores reais 
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ROBERTO MARTINS, emitir mensalmente uma planilha indicando quantidades 

superfaturadas de refeições fornecidas, que serviria para determinar o valor das notas 

fiscais a serem emitidas pela DORVILLE REFEIÇÕES. Os valores superfaturados eram, então, 

confrontados com uma segunda planilha elaborada pela mesma Ré, indicando as 

quantidades reais de refeições fornecidas, que servia para determinar o valor a ser 

efetivamente destinado para a DORVILLE REFEIÇÕES. A diferença entre essas duas planilhas 

corresponde ao pagamento desvinculado da efetiva prestação de serviços e, portanto, ao 

valor desviado dos cofres públicos. 

  Em seguida, incumbia ao Réu LUCIANO LEANDRO DEMARCHI, na qualidade 

de Superintendente de Serviços de Saúde do IDR, e também dando cumprimento às 

determinações de LUIZ ROBERTO MARTINS, encaminhar as planilhas8 preparadas por LISLE 

 
 tamaraidr@yahoo.com.br 18/09/2018 16:28 Valores superfaturados + Valores reais 

 tamaraidr@yahoo.com.br 23/10/2018 15:43 Valores superfaturados + Valores reais 

 tamaraidr@yahoo.com.br 22/11/2018 10:34 Valores superfaturados 

 
8 LUCIANO LEANDRO DEMARCHI (juizo2016@gmail.com) foi responsável pelo encaminhamento de 23 
planilhas com valores superfaturados a CARLA DOS SANTOS BRAGA, através dos seguintes e-mails: 
 

 E-MAIL DESTINO DATA E HORA PLANILHA EM ANEXO 

 nutricarlaa@gmail.com 29/04/2016 12:33 Valores superfaturados 

 nutricarlaa@gmail.com 03/05/2016 17:07 Valores superfaturados 

 nutricarlaa@gmail.com 09/05/2016 13:07 Valores superfaturados 

 ddorville.alimentos@gmail.com 03/08/2016 14:14 Valores superfaturados 

 ddorville.alimentos@gmail.com 19/09/2016 11:58 Valores superfaturados 

 ddorville.alimentos@gmail.com 18/10/2016 14:06 Valores superfaturados 

 ddorville.alimentos@gmail.com 21/11/2016 17:12 Valores superfaturados 

 ddorville.alimentos@gmail.com 27/12/2016 08:05 Valores superfaturados 

 ddorville.alimentos@gmail.com 17/02/2017 11:56 Valores superfaturados 

 ddorville.alimentos@gmail.com 20/03/2017 10:49 Valores superfaturados 

 ddorville.alimentos@gmail.com 24/04/2017 09:26 Valores superfaturados 

 ddorville.alimentos@gmail.com 28/06/2017 15:13 Valores superfaturados 

 ddorville.alimentos@gmail.com 21/08/2017 13:57 Valores superfaturados 

 ddorville.alimentos@gmail.com 19/09/2017 17:03 Valores superfaturados 

 ddorville.alimentos@gmail.com 13/11/2017 14:16 Valores superfaturados 

 ddorville.alimentos@gmail.com 26/12/2017 13:34 Valores superfaturados 

 ddorville.alimentos@gmail.com 05/03/2018 12:37 Valores superfaturados + Valores reais 

 ddorville.alimentos@gmail.com 05/03/2018 12:37 Valores superfaturados + Valores reais 

 ddorville.alimentos@gmail.com 17/07/2018 09:45 Valores superfaturados + Valores reais 

 nutricarlaa@gmail.com 17/08/2018 12:26 Valores superfaturados 

 nutricarlaa@gmail.com 18/09/2018 16:32 Valores superfaturados 

 nutricarlaa@gmail.com 23/10/2018 14:47 Valores superfaturados 

 nutricarlaa@gmail.com 27/11/2018 11:04 Valores superfaturados 
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RACHEL MONROE DE CARVALHO para CARLA DOS SANTOS BRAGA, indicando os 

quantitativos de refeições a serem faturadas em volume superior ao serviço efetivamente 

prestado, de modo a viabilizar o desvio de recursos públicos. Outrossim, LUCIANO 

LEANDRO DEMARCHI atuava como intermediário entre CARLA DOS SANTOS BRAGA e LUIZ 

ROBERTO MARTINS, cobrando da empresária a emissão das notas fiscais superfaturadas9 e 

o encaminhamento de dados bancários10, recebendo, ainda, pedidos de informação ou de 

liberação de pagamentos11. 

  Na etapa seguinte, incumbia à Ré CARLA DOS SANTOS BRAGA, conforme 

previamente ajustado com os dirigentes do IDR, LUIZ ROBERTO MARTINS e LUCIANO 

LEANDRO DEMARCHI, emitir as notas fiscais superfaturadas da DORVILLE REFEIÇÕES, por 

intermédio de seus subordinados, de modo a viabilizar a liberação financeira dos recursos 

da organização social. 

  A liberação dos recursos públicos geridos pelo INSTITUTO DATA RIO, para 

pagamento das notas fiscais emitidas com base em quantitativos superfaturados, era em 

seguida autorizada por LUIZ ROBERTO MARTINS, na qualidade de controlador de fato da 

organização social. 

  Por fim, cabia à Ré CARLA DOS SANTOS BRAGA, sempre mediante prévio 

ajuste com os dirigentes da organização social, LUIZ ROBERTO MARTINS e LUCIANO 

LEANDRO DEMARCHI, repassar o valor correspondente ao superfaturamento para o Réu 

LEANDRO BRAGA DE SOUSA, a fim de possibilitar a apropriação privada dos recursos 

públicos. O repasse dos valores desviados era realizado mediante entrega de dinheiro em 

 
9 Ver mensagens enviadas por Whatsapp, do terminal 552178228445, utilizado por LUCIANO LEANDRO 
DEMARCHI (“juizo2016”), para o terminal 5521995816324, utilizado por CARLA DOS SANTOS BRAGA, no dia 
05/03/2018 às 11:55:17, às 11:56:06, às 12:38:54 e às 13:56:21. 

10 Ver mensagens enviadas por Whatsapp, do terminal 552178228445, utilizado por LUCIANO LEANDRO 
DEMARCHI (“juizo2016”), para o terminal 5521995816324, utilizado por CARLA DOS SANTOS BRAGA, no dia 
06/03/2018 às 09:08:01 e às 09:09:07. 

11 Ver e-mails enviados por CARLA DOS SANTOS BRAGA (nutricarlaa@gmail.com) a LUCIANO LEANDRO 
DEMARCHI (juizo2016@gmail.com), solicitando a remessa da “outra planilha” indicando o valor real dos 
serviços prestados pela DORVILLE SOLUÇÕES, no dia 18/09/2018 às 16:35, no dia 19/09/2018 às 14:55 e no 
dia 23/10/2018 às 16:01. Veja-se, também, mensagem pedindo de informações sobre liberação do 
pagamento enviada por Whatsapp, do terminal 5521995816324, utilizado por CARLA DOS SANTOS BRAGA, 
para o terminal 552178228445, utilizado por LUCIANO LEANDRO DEMARCHI (“juizo2016”), no dia 
06/03/2018 às 09:30:29. 
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espécie, sacado “na boca do caixa” da conta de DORVILLE SOLUÇÕES, ou mediante o 

pagamento de boletos bancários remetidos por LEANDRO BRAGA DE SOUSA a CARLA DOS 

SANTOS BRAGA, a fim de ocultar a origem ilícita do dinheiro. 

Evidenciou-se, também, pelas quebras dos sigilos de dados obtidas no curso 

das investigações criminais promovidas pelo Ministério Público, que grande parte do 

dinheiro desviado dos contratos de gestão celebrados pelo INSTITUTO DATA RIO era 

repassada a LUIZ ROBERTO MARTINS, a demonstrar que o Presidente do Conselho 

Administrativo do IDR e gestor de fato da entidade era um dos principais beneficiários dos 

atos de improbidade praticados. 

  A mecânica utilizada pelos réus para a promoção do desvio de recursos 

públicos através da DORVILLE REFEIÇÕES, bem como todas as suas etapas, pode ser 

ilustrada, com riqueza de detalhes, a partir do detalhamento do pagamento realizado pelo 

INSTITUTO DATA RIO em 06 de março de 2018, referente ao fornecimento de refeições no 

mês de dezembro de 2017, a ser analisada a seguir. 

 

PRIMEIRA ETAPA: ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PLANILHAS COM 

QUANTIDADES SUPERFATURADAS 

No dia 05 de março de 2018, a Gerente Financeira do INSTITUTO DATA RIO, 

TAMARA FELIX FIGUEIRA DOS SANTOS (endereço de e-mail tamaraidr@yahoo.com.br), 

atendendo às determinações da Superintendente Financeira LISLE RACHEL DE MONROE 

CARVALHO, enviou ao Superintendente de Serviços de Saúde da organização social 

LUCIANO LEANDRO DEMARCHI (endereço de e-mail juizo2016@gmail.com) dois e-mails, 

cujos anexos continham planilhas contendo o levantamento das quantidades de refeições 

fornecidas pela DORVILLE REFEIÇÕES em cada uma das Unidades de Pronto Atendimento 

geridas pelo INSTITUTO DATA RIO, referentes aos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 

2018: 

HORA RECEBIMENTO TÍTULO E-MAIL ANEXO 

05/03/2018 às 12:10 Nutrição dez 2017 Nutrição Dez 17.pdf 

05/03/2018 às 12:22 Nutrição Jan 18 Nutrição Jan 18.pdf 
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  Cada arquivo em PDF, anexado aos e-mails acima referidos, continha não 

somente uma, mas duas planilhas diferentes referentes a cada mês, indicando valores 

diferentes: a primeira indicando quantitativos superfaturados das refeições fornecidas a 

cada unidade administrada pelo INSTITUTO DATA RIO, que haveriam de servir como base 

para a emissão das notas fiscais da DORVILLE REFEIÇÕES, e a segundo informando a 

quantidade real de refeições efetivamente fornecidas pela empresa. 

  Veja-se, em relação ao mês de dezembro/2017: 

 

 

Nutrição Dez 17.pdf – página 1 
Planilha com valores superfaturados, indicando um custo total de R$ 439.631,30 
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Nutrição Dez 17.pdf – página 2 
Planilha com valores reais, indicando um custo total de R$ 319.371,80 

  Note-se que, na segunda planilha, foi acostado um “post-it” com a anotação 

manuscrita “valor real”, a confirmar que eram fictícios os valores a maior, constantes da 

planilha da folha anterior.  

  Na mesma linha, veja-se as planilhas referentes a janeiro de 2018: 

 

 

Nutrição Jan 18.pdf – página 1 
Planilha com valores superfaturados, indicando um custo total de R$ 335.180,70 
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Nutrição Jan 18.pdf – página 2 
Planilha com valores reais, indicando um custo total de R$ 232.214,00 

   

A comparação entre as planilhas em questão deixa evidenciada a diferença 

entre o valor do serviço efetivamente prestado pela DORVILLE SOLUÇÕES e o valor 

superfaturado para viabilizar o desvio de recursos públicos: 

UNIDADE 
DEZEMBRO/2017  JANEIRO/2018 

Valor real Valor superfat.  Valor real Valor superfat. 

UPA Caxias I 32.681,60 46.444,60  31.843,10 46.334,10 

UPA Caxias II 31.881,50 43.607,10  26.016,60 39.938,90 

UPA C. Grande I 36.337,90 49.844,50  36.687,00 49.956,40 

UPA C. Grande II 24.006,40 37.388,80  27.833,70 40.582,90 

UPA Cabuçu 27.116,40 39.500,20  14.064,50 22.214,40 

UPA B. Botafogo 33.964,40 46.393,10  18.123,80 26.528,60 

UPA Magé 40.201,60 49.035,80  39.042,40 51.300,30 

UPA Mesquita 34.641,90 46.929,80  -  936,00  

UPA Queimados 37.758,40 46.936,10  17.631,00 24.527,70 

UPA Santa Cruz 20.781,70 33.551,30  20.971,90 33.797,40 

TOTAL 319.371,80 439.631,30  232.214,00 335.180,70 

VALOR DESVIO 120.259,50 (27,35%)  102.966,70 (30,72%) 

 

  Como se vê, os e-mails enviados por TAMARA FELIX FIGUEIRA DOS SANTOS 

para LUCIANO LEANDRO DEMARCHI no dia 05/03/2018 prevêem um desvio de R$ 

223.226,20 (duzentos e vinte e três mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte centavos), que 

efetivamente viria a se concretizar nos dias seguintes. 

  Cerca de 15 minutos após ter recebido os e-mails de TAMARA FELIX 

FIGUEIRA DOS SANTOS, LUCIANO LEANDRO DEMARCHI (juizo2016@gmail.com) 
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encaminhou ambas as planilhas (de valores reais e valores superfaturados, referentes a 

dezembro/17 e janeiro/18) para o e-mail ddorville.alimentos@gmail.com, utilizado por 

LETÍCIA FERREIRA SANT’ANNA, funcionária de CARLA DOS SANTOS BRAGA: 

HORA ENVIO TÍTULO E-MAIL ANEXO 

05/03/2018 às 12:37 Fwd: Nutrição dez 2017 Nutrição Dez 17.pdf 

05/03/2018 às 12:37 Fwd: Nutrição Jan 18 Nutrição Jan 18.pdf 

 

  Em cumprimento às determinações de CARLA DOS SANTOS BRAGA, 

conforme previamente acertado com LUIZ ROBERTO MARTINS e LUCIANO LEANDRO 

DEMARCHI, as notas fiscais da DORVILLE SOLUÇÕES foram emitidas com base nas planilhas 

que indicavam valores superfaturados, evidenciando a segunda etapa para a consumação 

do desvio dos recursos públicos da saúde, geridos pelo IDR, como se demonstrará a seguir. 

SEGUNDA ETAPA: EMISSÃO DE NOTAS SUPERFATURADAS 

  As notas fiscais superfaturadas (indicando o fornecimento de refeições em 

quantidades superiores ao serviço efetivamente prestado às unidades geridas pelo 

INSTITUTO DATA RIO) foram emitidas no mesmo dia 05 de março de 2018, conforme 

determinação repassada a CARLA DOS SANTOS BRAGA por LUIZ ROBERTO MARTINS, 

Presidente do Conselho de Administração do IDR. 

  Em ligação telefônica mantida às 11:57:45 do dia 05/03/2018, CARLA DOS 

SANTOS BRAGA determinou que sua funcionária LETÍCIA FERREIRA SANT’ANNA emitisse 

dez notas fiscais, correspondentes ao fornecimento de refeições para dez UPAs, em 

conformidade com as planilhas que seriam encaminhadas através de e-mail por LUCIANO 

LEANDRO DEMARCHI. Segundo as instruções de CARLA BRAGA, após sua emissão, as notas 

fiscais deveriam ser encaminhadas por e-mails para LUIZ ROBERTO MARTINS e LUCIANO 

LEANDRO DEMARCHI: 

“CARLA: Pára tudo, me escuta, não fala nada. Seu LUIZ, do IDR, acabou de 

me ligar, ele mandou a planilha pra tirar a nota fiscal de dezembro. 

Ele falou que precisa mandar as notas fiscais em meia hora pra ele 

efetuar o pagamento hoje, porque depois ele vai pra uma cirurgia e só 
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volta a trabalhar no final da semana. Prioridade um é essa! Tá? Então 

tira a nota fiscal. 

(...) 

CARLA: (...) Eu preciso que o ZÉ tire a nota fiscal da UPA. Lembrando: são 

dez UPAs, são dez notas. 

LETÍCIA: São dez UPAs? 

CARLA: São dez UPAs, é dezembro. Mês de dezembro.  

LETÍCIA: É... dez UPAs. Já, já mandaram já o... a planilha? 

CARLA: Tão mandando a DORVILLE. 

LETÍCIA: Tão mandando a DORVILLE, já? 

CARLA: Isso, são dez UPAs, são dez notas. Uma nota pra cada UPA. É a 

primeira vez que ele faz isso. Aí envia pra aqueles três e-mails, lembra? 

LETÍCIA: Não tem nada aqui não, ele falou, CARLA? 

CARLA: Então ele vai mandar ainda, mas fica aberta aí, atualizando que ele 

acabou de me ligar. Aí envia pra aqueles três e-mails, lembra? Do seu 

LUIZ? 

LETÍCIA: Dois do seu LUIZ e um do... 

CARLA: Um do seu LUCIANO, né? Isso aí, tá? 

(...) 

CARLA: E atualiza aí o ‘site’ da DORVILLE, tá. 

LETÍCIA: Tá bom, tô atualizando aqui. 

CARLA: Tá bom, vou falar com LUCIANO. Beijo” (ligação do terminal 

21995816324 no dia 05/03/2018 às 11:57:45).  

   

Em paralelo, CARLA DOS SANTOS BRAGA cobrou do Superintendente de 

Serviços de Saúde do INSTITUTO DATA RIO, LUCIANO LEANDRO DEMARCHI12, o 

 
12 O terminal (21) 7822-8445, associado ao usuário de Whatsapp “juizo2016” encontra-se registrado entre os 
contatos do celular de CARLA DOS SANTOS BRAGA em nome de “Lu Upa”, sendo certo que CARLA BRAGA se 
refere ao interlocutor como “LU” na mensagem de 06/03/2018 às 09:30:29. De qualquer modo, a identidade 
do usuário restou evidenciada em razão do e-mail enviado por ddorville.alimentos@gmail.com em 
05/03/2018 às 13:52, que reproduz mensagem encaminhada por TAMARA FELIX FIGUEIRA, Gerente 
Financeira do INSTITUTO DATA RIO, onde se registra que LUCIANO LEANDRO DEMARCHI é titular da conta 
de e-mail juizo2016@gmail.com: 
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encaminhamento das planilhas com indicação dos quantitativos para emissão das notas 

fiscais13 referentes aos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018, conforme 

comprovam as mensagens trocadas através do aplicativo Whatsapp:  

 

  

 

 

 
13 Os e-mails enviados por juizo2016@gmail.com para CARLA DOS SANTOS BRAGA (nutricarlaa@gmail.com) 
no dia 29/04/2016 às 12:33, no dia 03/05/2016 às 17:07 e no dia 09/05/2016 às 13:07 confirmam que 
incumbia a LUCIANO LEANDRO DEMARCHI encaminhar as planilhas indicando a quantidade de refeições a ser 
faturada em nome da DORVILLE REFEIÇÕES. 

Às 11:53:55, CARLA DOS SANTOS BRAGA 
(“CSB”) informa  a LUCIANO LEANDRO 
DEMARCHI (“juizo2016”) que “pode enviar” a 
planilha indicando a quantidade de refeições 
que haveria de ser faturada em nome da 
DORVILLE SOLUÇÕES. 

Às 11:54:45, CARLA DOS SANTOS BRAGA 
(“CSB”) confirma que a planilha a ser enviada 
se refere ao mês de dezembro de 2017, e às 
11:54:58 solicita também o envio da planilha 
referente a janeiro de 2018. 
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Às 11:55:17, LUCIANO LEANDRO DEMARCHI 
(“juizo2016”) solicita pressa no envio das 
notas fiscais da DORVILLE SOLUÇÕES 
referentes a dezembro de 2017, informando 
que o Presidente do Conselho de 
Administração do IDR, LUIZ ROBERTO 
MARTINS (“o Patrão”) estaria de saída. 
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Ao mesmo tempo em que ocorria a troca de mensagens com LUCIANO 

LEANDRO DEMARCHI, CARLA DOS SANTOS BRAGA instruiu seu funcionário JOSÉ ROBERTO 

VICTOR a emitir as notas fiscais em nome de DORVILLE SOLUÇÕES E NEGÓCIOS LTDA. (atual 

denominação da DORVILLE REFEIÇÕES), referentes ao fornecimento de refeições às 

unidades de saúde geridas pelo INSTITUTO DATA RIO, visando a atender às demandas do 

Superintendente de Serviços Médicos da organização social: 

 

Às 12:38:54, LUCIANO LEANDRO DEMARCHI 
(“juizo2016”) informa que já encaminhou as 
planilhas referentes ao fornecimento de 
refeições em dezembro de 2017 e em janeiro 
de 2018. Cfr. e-mails enviados por 
juizo2016@gmail.com às 12:37. 

Às 12:40:11, LUCIANO LEANDRO DEMARCHI 
(“juizo2016”) solicita que as notas fiscais 
sejam encaminhadas para o seu email, além 
do e-mail do “patrão” LUIZ ROBERTO 
MARTINS. 
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Às 13:02:23, JOSE ROBERTO VICTOR solicita 
que CARLA DOS SANTOS BRAGA (“CSB”)  
confirme a emissão de notas fiscais 
referentes a dezembro/2017 e janeiro/2018, 
ao que CARLA responde afirmativamente.  

Às 13:15:23, CARLA DOS SANTOS BRAGA 
(“CSB”) orienta JOSE ROBERTO VICTOR a 
acompanhar os créditos na conta da 
DORVILLE SOLUÇÕES no Bradesco, para 
confirmar os pagamentos do INSTITUTO 
DATA RIO. 

Às 13:17:06, JOSE ROBERTO VICTOR informa 
a CARLA DOS SANTOS BRAGA (“CSB”)  que 
começará a emitir das notas fiscais da 
DORVILLE SOLUÇÕES.  
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A partir de 13:40:17, LUCIANO LEANDRO DEMARCHI cobrou de CARLA DOS 

SANTOS BRAGA informações quanto à emissão das notas fiscais da DORVILLE SOLUÇÕES, e 

avisou que também estaria de saída: 

 

 

 

Às 13:41:16, CARLA DOS SANTOS BRAGA 
(“CSB”) repassa para JOSE ROBERTO VICTOR 
as duas UPAs informadas por LUCIANO 
LEANDRO DEMARCHI (cfr. mensagem de 
13:14:08). Em áudio: “ZÉ, eles tão pedindo 
pra você dar prioridade a essas duas notas, 
mandar logo essas duas de uma vez. Parece 
que você vai mandando de duas em duas e 
eles vão pagando, entendeu?” 
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  Às 13:52, as primeiras cinco notas fiscais da DORVILLE SOLUÇÕES (Notas 

Fiscais nº 326, 327, 328, 329 e 330, correspondentes às UPAs de Lafaiete, Sarapuí, Campo 

Grande I, Campo Grande II e Cabuçu, respectivamente), referentes ao fornecimento da 

alimentação para o INSTITUTO DATA RIO em dezembro de 2017, foram encaminhadas 

através de e-mail endereçado para dois e-mails do “patrão” LUIZ ROBERTO MARTINS 

(lmartins@fst.com.br e lmartins@institutodatario.com.br), com cópia para LUCIANO 

LEANDRO DEMARCHI (juizo2016@gmail.com) e para CARLA DOS SANTOS BRAGA 

(nutricarlaa@gmail.com): 

 

 

  Logo em seguida, CARLA BRAGA encaminhou para LUCIANO LEANDRO 

DEMARCHI áudio enviado por uma de suas funcionárias (provavelmente LETÍCIA FERREIRA 

SANT’ANNA) identificando as primeiras notas fiscais encaminhadas por e-mail. Em 
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resposta, LUCIANO DEMARCHI requereu o encaminhamento das notas fiscais referentes a 

“todas” as UPAs: 

 

 

  Enquanto isso, CARLA DOS SANTOS BRAGA repassava ao funcionário JOSE 

ROBERTO VICTOR a cobrança de celeridade na emissão das demais notas fiscais, realizada 

por LUCIANO LEANDRO DEMARCHI: 

 

 

Áudio da funcionária LETÍCIA: “CARLA, já 
enviei pra ele Lafaiete, Sarapuí, Campo 
Grande 1 e 2... Campo Grande 1 e Campo 
Grande 2, e Cabuçu” 

Áudio de CARLA BRAGA: “Terminando de 
fazer. Já tá indo pra você”. 

Áudio da funcionária LETÍCIA: “CARLA, já 
enviei pra ele Lafaiete, Sarapuí, Campo 
Grande 1 e 2... Campo Grande 1 e Campo 
Grande 2, e Cabuçu” 
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  Às 14:16, as demais notas fiscais da DORVILLE SOLUÇÕES (Notas Fiscais nº 

331, 332, 333, 334 e 335, correspondentes às UPAs de B. Botafogo, Magé, Mesquita, 

Queimados e Santa Cruz, respectivamente), referentes ao fornecimento da alimentação 

para o INSTITUTO DATA RIO em dezembro de 2017, foram encaminhadas através de e-mail, 

igualmente endereçado ao “patrão” LUIZ ROBERTO MARTINS (lmartins@fst.com.br e 

lmartins@institutodatario.com.br), com cópia para LUCIANO LEANDRO DEMARCHI 

(juizo2016@gmail.com) e para CARLA DOS SANTOS BRAGA (nutricarlaa@gmail.com): 

 

 

  Cerca de duas horas depois (às 16:06), também foram encaminhadas aos 

mesmos destinatários as notas fiscais da DORVILLE SOLUÇÕES E NEGÓCIOS LTDA. 

referentes ao fornecimento de alimentação para o INSTITUTO DATA RIO em janeiro de 

2018 (Notas Fiscais nº 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344 e 345, correspondentes 

às UPAs de Mesquita, Lafaiete, Sarapuí, Campo Grande I, Campo Grande II, Cabuçu, 

Botafogo, Magé, Queimados e Santa Cruz, respectivamente). 

  No mesmo minuto em que foram enviadas por e-mail as notas fiscais 

complementares, referentes a dezembro/2017, CARLA DOS SANTOS BRAGA informou a 

LUCIANO LEANDRO DEMARCHI, através de mensagem de Whatsapp, que todas as notas 

fiscais já haviam sido encaminhadas: 
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  Cerca de 35 minutos após a emissão das notas fiscais superfaturadas em 

nome de DORVILLE SOLUÇÕES, CARLA DOS SANTOS BRAGA orienta sua funcionária LETÍCIA 

FERREIRA SANT’ANNA a encaminhar “essas duas planilhas que eles (LUIZ ROBERTO 

MARTINS e LUCIANO LEANDRO DEMARCHI) te mandaram de dezembro” para LEANDRO 

BRAGA DE SOUSA, através do aplicativo Whatsapp, para que este pudesse conferir o 

montante do valor desviado, que seria repassado em seu favor (“ele deve estar doido pra 

saber quanto vai receber”): 

 

CARLA - LÊ!  

LETÍCIA - Oi! Oi!  

CARLA - Me faz um favor! Sabe essas duas not... essas... essas duas 

planilhas que eles te mandaram de dezembro!  

LETÍCIA - Sei!  

CARLA - Eu vou te encaminhar o zap do LEANDRO você manda pra ele, aí 

por favor por zap! Que gente chata maluco!  

LETÍCIA - Mandar o que pra ele? 

CARLA - Não tem duas planilhas? Uma de trezentos e vinte outra de 

quatrocentos e pouco, correto? 

LETÍCIA - Correto!  

CARLA - Essas duas planilhas!  

LETÍCIA - Tá ok!  

CARLA - Ele deve tá doido pra saber quanto vai receber, entendeu? 

LETÍCIA - Ah! Mas foi ele que enviou pra gente por e-mail!  

CARLA - Não! Foi... ele não tem nada a ver com... 

LETÍCIA - Ah tá! Então tá bom! Você quer que eu tire foto e já mande pra 

ele? 

CARLA - Quero! Cê tem o telefone do LEANDRO aí?  

LETÍCIA - Você não me deu? 

CARLA - Eu te dei do LUCIANO amor!  

LETÍCIA - Ah é do LUCIANO? Ah! Tem muito L!  

CARLA - Do LEANDRO!  

LETÍCIA - Então manda que eu não tenho o número do LEANDRO!  
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CARLA - Vou mandar agora! Tá. 

LETÍCIA - Tá bom. Beijo! (ligação do terminal 21995816324 no dia 

05/03/2018 às 14:50:03). 

 

  Atendendo às orientações de CARLA DOS SANTOS BRAGA, sua funcionária 

LETÍCIA FERREIRA SANT’ANNA imedatamente14 encaminhou para LEANDRO BRAGA DE 

SOUSA cópia da planilha com os valores superfaturados referentes a dezembro de 2017, 

acrescentando que “320 é nosso” (ou seja, que a parcela que efetivamente permaneceria 

com a DORVILLE SOLUÇÕES seria de R$ 320.000,00): 

 

 

 

  Cerca de seis minutos após esta troca de mensagens, CARLA DOS SANTOS 

BRAGA realizou ligação através do aplicativo Whatsapp para LEANDRO BRAGA DE SOUSA, 

a fim de iniciar os acertos quanto ao repasse do valor desviado. Conforme registrado na 

extração do celular de CARLA BRAGA, a conversa durou 2 minutos e 33 segundos: 

 
14 Há uma diferença de 3 horas entre o horário registrado no Whatsapp obtido no “backup” de LEANDRO 
BRAGA DE SOUSA (que está no fuso UTC + 0) e o horário de Brasília (fusco UTC -3). Assim, por exemplo, a 
mensagem registrada no horário de 17:53:08 na realidade foi recebido no horário de 14:53:08, ou seja, três 
minutos após o telefonema de CARLA DOS SANTOS BRAGA para LETÍCIA FERREIRA SANT’ANNA. 

0b068305-74ab-4ebf-b105-da8fc68c7da7.jpg 
(trecho) 



 

34 
 

 

  Embora o terminal utilizado por CARLA DOS SANTOS BRAGA estivesse, à 

época dos fatos, sendo interceptado por determinação da Justiça Federal, o uso do 

aplicativo Whatsapp impossibilitou o registro do teor do diálogo mantido com LEANDRO 

BRAGA DE SOUSA. No entanto, apenas dois minutos após o término de sua conversa com 

LEANDRO BRAGA, CARLA BRAGA realizou nova ligação para sua funcionária LETÍCIA 

FERREIRA SANT’ANNA – desta vez utilizando-se da linha telefônica interceptada – deixando 

claro que houve divergência entre CARLA BRAGA e LEANDRO BRAGA em relação ao valor 

que haveria de ser repassado a este, o que seria um fato recorrente (“todo mês é esse 

inferno”). 

  CARLA DOS SANTOS BRAGA, então, orientou sua funcionária LETÍCIA 

FERREIRA SANT’ANNA a lhe encaminhar fotografias “das duas planilhas”, “a que de fato a 

gente vendeu (...) e a outra que ele manda o valor maior”. Ou seja, no diálogo em questão, 

CARLA DOS SANTOS BRAGA expressamente admite que as notas emitidas pela DORVILLE 

SOLUÇÕES E NEGÓCIOS em face do INSTITUTO DATA RIO estão superfaturadas, indicando 

quantidades superiores às efetivamente fornecidas para viabilizar o desvio dos recursos 

que serão repassados a LEANDRO BRAGA DE SOUSA. Ainda segundo CARLA DOS SANTOS 

BRAGA, a planilha que representa as quantidades “que de fato a gente vendeu” seria a de 

“trezentos e vinte”, e a planilha superfaturada seria aquela “que ele falsifica pra ele”: 

LETÍCIA - Oi! 
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CARLA - Comecei a discussão com o o LEANDRO! Todo mês é esse inferno! 

LÊ! Eu quero que você tire uma foto pra mim, primeiro é isso! Das duas 

planilhas! A que diz que a gente vendeu trezentos e vinte e a que ele 

falsifica pra ele! Entendeu? 

LETÍCIA - Entendi! 

CARLA - Aí a mesma coisa coisa você vai fazer de janeiro! Aí vai me mandar 

essas quatro planilhas! Isso para mim! Para mim! Para mim! 

LETÍCIA - Sim! 

CARLA - Pra ele! Eu quero que você mande em PDF As...as dez unidades! As 

notas fiscais das dez unidades! Pra ele! 

LETÍCIA - Ele tá me passando aqui por Whatsapp já! 

CARLA - Tá! Pra ele, é essas...é nota fiscal, não é a planilha! E eu quero as 

quatro planilhas! A que...a que de fato a gente vendeu, entende? 

LETÍCIA - Hã hã! 

CARLA - E a outra que ele manda o valor maior! 

LETÍCIA - Tá ok! 

CARLA - Que ele quer me roubar mas ele não vai me roubar! Vou botar no 

cu dele agora! 

LETÍCIA - Tá ok! Então vou mandar pra ele! 

CARLA - Tá! Beijo! 

LETÍCIA - Beijo! (ligação do terminal 21995816324 no dia 05/03/2018 às 

15:04:28). 

 

  Embora a extração do celular de CARLA DOS SANTOS BRAGA não contenha 

registro das mensagens trocadas com sua funcionária na data de 05 de março15, é certo 

que LETÍCIA FERREIRA SANT’ANNA deu imediato cumprimento as determinações de CARLA 

DOS SANTOS BRAGA. Cerca de cinco minutos após o diálogo acima reproduzido16, foram 

capturadas fotografias das quatro planilhas referidas por CARLA BRAGA: dois pares de 

planilhas (com valores reais e superfaturados) referentes à alimentação fornecida às UPAs 

 
15 A extração do celular aponta que o histórico de mensagens entre CARLA DOS SANTOS BRAGA e LETÍCIA 
FERREIRA SANT’ANNA foi reiniciado em 11/03/2018 às 10:39:54, a indicar que as mensagens anteriores a 
esta data foram apagadas da memória antes da apreensão do aparelho. 

16 Mais especificamente, entre 15:11:00 e 15:11:44 do dia 05/03/2018. 
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nos meses de dezembro de 2017e janeiro de 2018, que correspondem exatamente aos 

arquivos que LUCIANO LEANDRO DEMARCHI encaminhou para o e-mail 

ddorville.alimentos@gmail.com às 12:37 do dia 05/03/2018:  

 

 

IMG_0771.JPG – última modificação em 05/03/2018 às 15:11:07 
Valor real dos serviços prestados em dezembro de 2017 = R$ 319.371,80 

 

 

IMG_0770.JPG – última modificação em 05/03/2018 às 15:11:00 
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Valor superfaturado dos serviços prestados em dezembro de 2017 = R$ 439.631,30 

 

 

IMG_0769.JPG – última modificação em 05/03/2018 às 15:11:44 
Valor real dos serviços prestados em janeiro de 2018 = R$ 232.214,00 

 

 

IMG_0768.JPG – última modificação em 05/03/2018 às 15:11:30 
Valor superfaturado dos serviços prestados em janeiro de 2018 = R$ 335.180,70 
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  Os diálogos mantidos por CARLA DOS SANTOS BRAGA não deixam dúvidas 

sobre os motivos da diferença entre as duas planilhas: a planilha de valor menor valor (a 

de “trezentos e vinte”) representa o serviço efetivamente prestado pela DORVILLE 

SOLUÇÕES (“que de fato a gente vendeu”), enquanto a planilha de maior valor (a de 

“quatrocentos e pouco”) contém quantidades superfaturadas para viabilizar o desvio de 

recursos públicos (“a que ele falsifica pra ele”, “a outra que ele manda o valor maior”). 

  O cálculo do valor real do serviço fornecido em R$ 319.371,80 também foi 

corroborado por anotação manuscrita, cuja cópia se encontra no “backup” em nuvem da 

conta nutricarlaa@gmail.com. Analisando-se as propriedades do arquivo, verifica-se que a 

fotografia em questão se encontra datada de 09/01/2018, portanto muito antes dos 

acertos acima referidos para emissão das notas fiscais superfaturadas. Consta da anotação 

em questão que a estimativa do custo do serviço prestado pela DORVILLE SOLUÇÕES para 

o INSTITUTO DATA RIO, no mês de dezembro de 2017, seria de R$ 310.000,00 (trezentos e 

dez mil reais), bastante próximo ao valor final da planilha (R$ 319.371,80). Note-se, ainda, 

que a primeira linha da tabela contém o nome “LEANDRO”, sem preenchimento do valor 

correspondente, a indicar que naquela época (09 de janeiro de 2018) ainda não havia 

definição quanto ao montante do superfaturamento que haveria de ser desviado em favor 

de LEANDRO BRAGA DE SOUSA: 
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IMG_7928.JPG 
Data de criação: 09/01/2018 às 10:52  

 

  Por outro lado, as notas fiscais emitidas em nome da DORVILLE ALIMENTOS 

reproduzem fielmente as planilhas de valores superfaturados, que atingem o total de R$ 

439.631,30 em dezembro de 2017 e de R$ 335.180,70 em janeiro de 2018, representando 

um superfaturamento de 37,66% e de 44,34% em comparação com o valor real do serviço 

fornecido, respectivamente: 

Previsão de valor (dez/17): 
R$ 310.000,00 

Rubrica “LEANDRO”: 
Valor em branco 
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UPA Nº Nota Fiscal Valor 

Lafaiete 326 46.444,60 

Sarapuí 327 43.607,10 

Campo Grande I 328 49.844,50 

Campo Grande II 329 37.388,80 

Cabuçu 330 39.500,20 

B. Botafogo 331 46.393,10 

Magé 332 49.035,80 

Mesquita 333 46.929,80 

Queimados 334 46.936,10 

Santa Cruz 335 33.551,30 

 

TOTAL 439.631,30 

                 IMG_0770.JPG 

(planilha superfaturada – dez/17) 

 

 

UPA Nº Nota Fiscal Valor 

Mesquita 336 936,00 

Lafaiete 337 46.334,10 

Sarapuí 338 39.938,90 

Campo Grande I 339 49.956,40 

Campo Grande II 340 40.582,90 

Cabuçu 341 22.214,40 

B. Botafogo 342 26.528,60 

Magé 343 51.300,30 

Queimados 344 24.527,70 

Santa Cruz 345 33.797,40 

 

TOTAL17 335.180,70 

                 IMG_0768.JPG 

 
17 Por motivos desconhecidos, a totalização da planilha inclui todos os valores à exceção dos R$ 936,00 
referentes à UPA de Mesquita. 
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(planilha superfaturada – jan/18) 

  Em síntese, a 1ª e 2ª etapas da rotina de desvio dos recursos públicos da 

saúde geridos pelo INSTITUTO DATA RIO podem ser decompostas nos seguintes atos: 

 1) a Superintendente Administrativa e Financeira do 

INSTITUTO DATA RIO, LISLE RACHEL MONROE DE CARVALHO 

(diretamente ou por intermédio da Gerente Financeira da 

organização social, TAMARA FELIX FIGUEIRA DOS SANTOS), dando 

cumprimento às determinações do Presidente do Conselho de 

Administração do IDR, LUIZ ROBERTO MARTINS, emitia a cada mês 

duas planilhas com quantitativos de refeições, uma correspondente 

ao valor real do serviço prestado e outra correspondente ao valor 

superfaturado; 

 2) o Superintendente de Serviços de Saúde do INSTITUTO 

DATA RIO, LUCIANO LEANDRO DEMARCHI, dando cumprimento às 

determinações do Presidente do Conselho de Administração da 

organização social, LUIZ ROBERTO MARTINS, encaminhava ambas as 

planilhas para os funcionários de CARLA DOS SANTOS BRAGA, 

controladora da DORVILLE SOLUÇÕES; 

 3) CARLA DOS SANTOS BRAGA determinava a emissão de 

notas fiscais em nome da DORVILLE SOLUÇÕES, a partir da planilha 

com valores superfaturados; 

 4) A partir da diferença entre a planilha com valores 

superfaturados e a planilha com o valor real, CARLA DOS SANTOS 

BRAGA calculava (e registrava em sua contabilidade informal) o valor 

correspondente ao superfaturamento a ser repassado para 

LEANDRO DA SILVA BRAGA por ocasião da 4ª etapa da rotina de 

desvio dos recursos públicos. 

  Tal dinâmica foi minuciosamente descrita pela própria CARLA DOS SANTOS 

BRAGA, em outro diálogo telefônico mantido com sua funcionária LETÍCIA FERREIRA 
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SANT’ANNA, onde se calcula os valores que haveriam de ser destinados a LEANDRO BRAGA 

(“a diferença é do LEANDRO”): aproximadamente R$ 119 mil referentes ao mês de 

dezembro/17, e R$ 103 mil referentes ao mês de janeiro/18: 

 
LETÍCIA - Oi Carla!  

CARLA - Oi amor! E aí? Recebeu o negócio? 

LETÍCIA - Acabou de chegar aqui as planilhas, agora só tem um porém! Só 

tenho uma dúvida!  

CARLA - Chegou a de dezembro e da de janeiro! Pode tirar das duas! Ele vai 

(ininteligível) de dezembro hoje, a de janeiro a gente aguarda!  

LETÍCIA - Deixa eu te falar uma coisa! O valor maior né? 

CARLA - É sempre foi né? 

LETÍCIA - É o valor maior! Que ele manda...mandou dois valores!  

CARLA - Não! Ele mandou... 

LETÍCIA - Sempre o maior!  

CARLA - Ele mandou...ele mandou duas planilhas, janeiro e fevereiro!  

LETÍCIA - Ele mandou janeiro e fevereiro! Mas cada uma tem duas folhas!  

CARLA - Que sempre o maior!  

LETÍCIA - Então tá ok! Vou fazer em cima do valor maior!  

CARLA - Tá dando quanto? O total! Da de janeiro! Da de...desculpa!  

LETÍCIA - A de dezembro tá dando qua...quatrocentos e trinta e nove mil... 

CARLA - Isso aí!  

LETÍCIA - Seiscentos e quaren...seiscentos e pouco!  

CARLA - É! Aí você sabe que trezentos e dez nos pertence... 

LETÍCIA - Hã hã!  

CARLA - E a diferença é do LEANDRO! Entendeu? 

LETÍCIA - Eu sei, porque o nosso valor real, foi trezentos e dezenove mil, 

trinta e sete e setenta e oito cen... 

CARLA - Ah é? 

LETÍCIA - É!  

CARLA - Então foda-se a gente vai ficar com trezentos e vinte!  

LETÍCIA - Isso aí! Por isso que eu tô te informando! Entendeu? 
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CARLA - Então a gente vai ficar com trezentos e vinte! (ininteligível) valor 

real com ele? 

LETÍCIA - O nosso valor real é esse!  

CARLA - Cê vai pegar...cê vai pegar os quatrocentos e pouco... quatrocentos 

e quanto que tu tá falando aí que foi? 

LETÍCIA - Quatrocentos e trinta e nove mil e seiscentos e trinta e... 

CARLA - Bora aí! Trinta e nove menos trezentos e vinte!  

LETÍCIA - Quatrocentos e trinta e nove... 

CARLA - Menos trezentos e vinte!  

LETÍCIA - Quatrocentos e trinta e nove menos! 

CARLA - Trezentos e vinte!  

LETÍCIA - Trezentos e vinte!  

CARLA - Aí vai no caderno onde tá escrito LEANDRO e bota esse valor!  

LETÍCIA - Cento e dezenove!  

CARLA - Bota esse valor no LEANDRO, cento e dezenove!  

LETÍCIA - O valor do LEANDRO é cento e dezenove tá o...ZÉ!  

CARLA - Tá? Aí de... aí janeiro!  

LETÍCIA - De janeiro... tem uma de trezentos e trinta e oitenta e setenta, 

uma de duzentos e trinta e dois, duzentos e quarenta!  

CARLA - Não! Então aí não! Aí não tem trezentos e trita e cinco? 

LETÍCIA - Hum!  

CARLA - Mas... é... mas aí a gente não vai trezentos e dez! A gente perdeu 

a... vai tirar em cima do maior!  Os trezentos e trinta e cinco, correto? 

LETÍCIA - Correto!  

CARLA - Trezentos...qual é o outro...qual é o outro valor? Duzentos e 

quanto? 

LETÍCIA - Duzentos e trinta e dois, duzentos e quatorze! 

CARLA - Então janeiro! Duzentos e trinta e dois, duzentos e quatorze é 

nosso... Duzentos e trinta e dois é nosso... 

LETÍCIA - Duzentos e trinta e dois é nosso... 

CARLA - É nosso! Do LEANDRO! Pega lá! Trezentos e quanto?  

LETÍCIA - Trezentos e trinta e cinco, menos... 

CARLA - Tá, menos duzentos... 
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LETÍCIA - Duzentos e trinta e dois! Cento e dez! E três! Cento e três!  

CARLA - Cento e três! Então aí, eu ainda não abri a planilha de janeiro! 

LETÍCIA - Hum!  

CARLA - Mas escreva na folha de trás do caderno de dezembro!  

LETÍCIA - Hã hã!  

CARLA - Escreve assim! Nota fiscal de janeiro!  

LETÍCIA - Escrev...não tô no caderno não, tá!  

CARLA - Mas tem que botar... 

LETÍCIA - Nota... 

CARLA - Amanhã eu faço! Fiscal de janeiro!  

LETÍCIA - Fiscal de janeiro!  

CARLA - Isso! Aí vei escrever: É, DORVILLE duzentos e... 

LETÍCIA - DORVILLE... é que tem as duas folhas aqui já! Duzentos e... trinta 

e dois né? 

CARLA - É! Duzentos e trinta e dois e bota LEANDRO, a diferença!  

LETÍCIA - LEANDRO cento e três!  

CARLA - Isso aí!  

LETÍCIA - Pronto! (ligação do terminal 21995816324 no dia 05/03/2018 às 

12:47:48). 

 

3ª ETAPA: PAGAMENTO DOS VALORES SUPERFATURADOS 

  Ultrapassada a fase de emissão das notas fiscais contendo valores superiores 

ao serviço efetivamente prestado pela DORVILLE SOLUÇÕES, inicia-se a terceira etapa da 

rotina de desvio dos recursos públicos da saúde, geridos pelo IDR, na qual incumbia a LUIZ 

ROBERTO MARTINS, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração do 

INSTITUTO DATA RIO – o “patrão” que exerce de fato o comando sobre a atividade da 

organização social –, autorizar a liberação dos recursos públicos na forma de pagamentos 

superfaturados para a empresa de CARLA DOS SANTOS BRAGA. 

  De fato, no dia seguinte ao encaminhamento das notas fiscais da DORVILLE 

REFEIÇÕES, LUCIANO LEANDRO DEMARCHI, Superintendente de Serviços de Saúde do 

INSTITUTO DATA RIO, que atua como intermediário entre o comandante da organização 
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social e a empresa de alimentação, pede que CARLA DOS SANTOS BRAGA informe os dados 

da conta bancária na qual o pagamento haverá de ser creditado, repassando a pergunta 

realizada pelo “patrão” LUIZ ROBERTO MARTINS: 

 

 

Às 09:08:01, LUCIANO LEANDRO DEMARCHI 
(“juizo2016”) encaminha pedido de 
informações do “patrão” LUIZ ROBERTO 
MARTINS acerca da conta bancária em que 
haveriam de ser creditados os pagamentos 
da DORVILLE SOLUÇÕES. 
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Observe-se que CARLA DOS SANTOS BRAGA repassou o pedido quanto aos 

dados bancários da DORVILLE SOLUÇÕES ao funcionário JOSÉ ROBERTO VICTOR, 

encaminhando logo em seguida as informações prestadas por seu funcionário a LUCIANO 

LEANDRO DEMARCHI: 

 

  A análise dos dados bancários confirma que INSTITUTO DATA RIO realizou 

pagamentos em favor da conta 51286-9 na agência 2605 do Banco Bradesco, de 

titularidade de DORVILLE SOLUÇÕES E NEGÓCIOS LTDA, em relação às notas fiscais 

Às 09:13:43, CARLA DOS SANTOS BRAGA 
(“CSB”) envia para LUCIANO LEANDRO 
DEMARCHI (“juizo2016”) os dados da conta 
bancária de DORVILLE SOLUÇÕES. 
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referentes a dezembro de 2017, no mesmo dia em que travado o diálogo acima (06 de 

março de 2018). Quanto às notas fiscais referentes a janeiro de 2018, seu pagamento 

somente viria a ocorrer nos dias 05 e 19 de abril de 2018, conforme tabela abaixo: 

 

NOME UPA 
Ref. Dezembro/2017  Ref. Janeiro/2018 

DATA PGTO VALOR PAGO  DATA PGTO VALOR PAGO 

Lafaiete 06/03/2018 46.444,60  05/04/2018 46.334,10 

Sarapuí 06/03/2018 43.607,10  05/04/2018 39.938,90 

Magé 06/03/2018 49.035,80  05/04/2018 51.300,30 

Santa Cruz 06/03/2018 33.551,30  05/04/2018 33.797,40 

Campo Grande I 06/03/2018 49.844,50  05/04/2018 49.956,40 

Campo Grande II 06/03/2018 37.388,80  05/04/2018 40.582,90 

Cabuçu 06/03/2018 39.500,20  19/04/2018 22.214,40 

Mesquita 06/03/2018 46.929,80  19/04/2018 936,00 

Queimados 06/03/2018 46.936,10  19/04/2018 24.527,70 

B. Botafogo 06/03/2018 46.393,10  19/04/2018 26.528,60 

TOTAL PAGO 439.631,30  336.116,70 

  

  O desvio das quantias acima discriminadas restou consumado uma vez que 

o pagamento efetuado pela organização social não correspondeu ao efetivo fornecimento 

de refeições em montante correspondente, dado que os quantitativos faturados 

excederam a real volume de serviços prestados, em conformidade com as planilhas 

elaboradas por TAMARA FELIX FIGUIRA DOS SANTOS e encaminhadas por LUCIANO 

LEANDRO DEMARCHI, sempre com o conhecimento e consentimento de LUIZ ROBERTO 

MARTINS (cfr. 1ª e 2ª etapas da rotina de desvio de recursos públicos). 

 

4ª ETAPA: ARRECADAÇÃO DOS VALORES DESVIADOS 

  Depositados os pagamentos superfaturados na conta bancária da DORVILLE 

SOLUÇÕES, inicia-se a quarta e última etapa da rotina pactuada entre os demandados para 

o desvio dos recursos públicos da saúde, geridos pelo IDR, na qual CARLA DOS SANTOS 

BRAGA (sempre agindo com o conhecimento e consentimento de LUIZ ROBERTO MARTINS 

e LUCIANO LEANDRO DEMARCHI) promovia o repasse dos valores recebidos a maior para 

o empresário LEANDRO BRAGA DE SOUSA. 
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  LEANDRO BRAGA DE SOUSA é sócio administrador da empresa L.P. FARMA 

COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA, que foi contratada pelo INSTITUTO DATA RIO em 01/09/2016 para o fornecimento 

de “materiais e medicamentos de consumo hospitalar” às UPAs de Mesquita, Magé, 

Queimados, B. Botafogo, Lafaiete e Sarapuí. Desde então, a empresa LP FARMA também 

recebeu valores milionários da organização social pelo fornecimento dos referidos 

insumos. 

  LEANDRO BRAGA DE SOUSA possui atuação política, tendo ocupado o cargo 

de Secretário de Obras e Serviços Públicos no Município de Mesquita-RJ, além de ter se 

lançado candidato a Vereador no referido Município no ano de 2016, pelo PEN - Partido 

Ecológico Nacional. 

 

Fonte: http://www.facebook.com/lbleandrobraga/ 
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Segundo narrado por CARLA DOS SANTOS BRAGA à Polícia Federal por 

ocasião de sua prisão temporária na Operação “Pão Nosso”, teria sido LEANDRO BRAGA DE 

SOUSA quem a teria apresentado a LUIZ ROBERTO MARTINS, Presidente do Conselho de 

Administração do INSTITUTO DATA RIO: 

“(...) que LEANDRO BRAGA é pessoa que apresentou a declarante ao 

Sr. LUIZ ROBERTO MARTINS que trabalha no INSTITUTO DATA RIO 

(...); que sabe que LEANDRO fornece remédios às UPAs, tendo uma 

distribuidora de medicamentos”. 

  Já se mencionou, ao tratar-se da 2ª etapa da rotina delituosa promovida 

para o desvio dos recursos da saúde, que CARLA DOS SANTOS BRAGA realizou ligação 

através do aplicativo Whatsapp para LEANDRO BRAGA DE SOUSA às 14:59:30 do dia 

05/03/2018, pouco após a emissão das notas fiscais superfaturadas em nome da DORVILLE 

SOLUÇÕES. Por causa das reiteradas divergências com LEANDRO BRAGA DE SOUSA a 

respeito das quantias que lhe seriam repassadas18 (“todo mês é esse inferno”), CARLA DOS 

SANTOS BRAGA solicitou o encaminhamento das planilhas comparando o valor real do 

serviço prestado (“que de fato a gente vendeu”) com o valor superfaturado lançado nas 

notas fiscais (“a outra que ele manda o valor maior”), conforme diálogo telefônico já 

reproduzido acima. 

  As tratativas quanto à forma de repasse dos valores desviados iniciaram-se 

em 06 de março de 2018, dia imediatamente posterior à emissão das notas fiscais 

superfaturadas, quando CARLA DOS SANTOS BRAGA marcou um encontro com LEANDRO 

BRAGA DE SOUSA. Tal reunião é comunicada por CARLA BRAGA a LUCIANO LEANDRO 

 
18 Em ligação do terminal 21995816324 no dia 05/03/2018 às 15:07:08, CARLA deixa claro que o motivo da 
divergência com LEANDRO seria o cálculo do “valor real” de dezembro/17, o qual teria sido estimado em R$ 
320 mil ao invés dos R$ 310 mil inicialmente previstos:  

CARLA - E eu tava discutindo com o Leandro aqui! 
CLAUDIA – Por que? 
CARLA - Por causa de fechamento! Porque a gente vendeu trezentos e vinte... 
CLAUDIA - Ah tá!  
CARLA - Ele quer me pagar trezentos e dez e eu falei que eu não vou pô! Não vou caralho 

nenhum aceitar isso! Se o erro foi dele e tá mentindo, o problema é dele!  
CLAUDIA - Ai CARLA!  
CARLA - Aí tá quebrando o pau aqui! 
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DEMARCHI por mensagem de Whatsapp às 09:07 horas, a confirmar que a cúpula do 

INSTITUTO DATA RIO tinha pleno conhecimento e consentimento do acerto para repasse 

de valores, mantido entre CARLA DOS SANTOS BRAGA e LEANDRO BRAGA DE SOUSA: 

 

 

  Às 08:43 do mesmo dia 06 de março, CARLA DOS SANTOS BRAGA informa ao 

funcionário JOSÉ ROBERTO VICTOR sobre a reunião que manteria com LEANDRO BRAGA DE 

SOUSA. Em preparação para a tal reunião, CARLA BRAGA solicita a JOSÉ ROBERTO VICTOR 

que levante o valor que a DORVILLE SOLUÇÕES receberá do INSTITUTO DATA RIO pelos 

serviços de dezembro de 2017 (“quanto vai entrar de dezembro”), o valor correspondente 

ao superfaturamento a ser repassado para LEANDRO BRAGA DE SOUSA (“quanto a gente 

tem pra pagar”) e o valor remanescente para efetivo custeio do serviço (“quanto sobra”): 

 

 

 

 

Áudio de CARLA BRAGA: “Bom dia ZÉ, tudo bem? Tô 
indo pra uma reunião, depois eu sigo pra aí. Se você 
puder, adianta pra mim o seguinte. Planilha da IDR: 
quanto vai entrar de dezembro, quanto a gente 
tem pra pagar, e quanto sobra. Planilha da 
merenda, que o ALBERTO parece que vai fechar 
hoje: quanto vai entrar, quanto tem pra pagar - e aí 
me parece que tem que acrescentar arroz, que me 
parece que ele pediu mais arroz, que ele falou 
comigo, você vê com ele direitinho - e  quanto vai 
sobrar. Que aí em cima disso eu só complemento os 
impostos, né? Além daqueles que eu já te passei na 
semana passada, os próximos impostos sobre essa 
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  Como já se anotou mais acima, a comparação entre o valor real e o valor 

superfaturado pela DORVILLE REFEIÇÕES apontava uma diferença a maior de R$ 

120.259,50 em relação a dezembro de 2017 e de R$ 102.966,70 em relação a janeiro de 

2018, o que correspondia a “quanto a gente tem pra pagar” (ou seja, o repasse do valor 

desviado a LEANDRO BRAGA DE SOUSA). No telefonema mantido entre CARLA DOS SANTOS 

BRAGA e sua funcionária LETÍCIA FERREIRA SANT’ANNA, às 12:47:48 do dia 05/03/2018, 

tais valores superfaturados são referidos como “a diferença do LEANDRO”, deixando claro 

quem seria o destinatário de seu repasse. 

  Pois são precisamente estes os valores apontados em outra anotação cuja 

fotografia foi recuperada do aparelho celular de CARLA DOS SANTOS BRAGA, datada do 

mesmo dia 06 de março de 2018, às 09:26:31 (ou seja, em horário compatível com a 

reunião que CARLA BRAGA manteria com LEANDRO BRAGA DE SOUSA): 
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IMG_0813.JPG 
Data de criação: 06/03/2018 às 09:26:31  

 

  Do montante de R$ 120.260,00 correspondente ao superfaturamento de 

dezembro de 2017, R$ 119.900,00 foram efetivamente repassados por CARLA DOS SANTOS 

BRAGA a LEANDRO BRAGA DE SOUSA no dia 08 de março de 2018, ora mediante entrega 

de dinheiro em espécie a portador indicado pelo mesmo (R$ 49.900,00), ora mediante 

pagamento de boleto encaminhado pelo mesmo (R$ 70.000,00), como se passa a detalhar 

abaixo. 

 

Valor superfaturado 
(dez/17) 

Valor superfaturado 

(jan/18) 

Valor real 

(dez/17) 

Desvio 

(dez/17) 

Valor real (jan/18) 

Desvio (jan/18) 

Referência a 
LUCIANO 
LEANDRO 

DEMARCHI, 
Superintendente 

do INSTITUTO 
DATA RIO 
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  No dia seguinte ao recebimento dos valores referentes a dezembro de 2017 

na conta da DORVILLE SOLUÇÕES, CARLA DOS SANTOS BRAGA inicialmente manteve 

contato telefônico com LEANDRO BRAGA DE SOUSA através do aplicativo Whatsapp (meio 

insuscetível de interceptação) às 14:06 do dia 07 de março de 2018, a fim de combinar os 

procedimentos para o repasse dos valores desviados: 

 

  Meros segundos após ter recebido a ligação de LEANDRO BRAGA DE SOUSA 

através do aplicativo Whatsapp, CARLA DOS SANTOS BRAGA telefonou (por linha 

convencional) para sua funcionária LETÍCIA FERREIRA SANT’ANNA, determinando que fosse 

realizada reserva de saque em espécie no valor de R$ 49.900,00 na conta bancária da 

DORVILLE REFEIÇÕES, mencionando expressamente que o valor seria destinado a LEANDRO 

BRAGA. Tal diálogo, interceptado pela Polícia Federal mediante autorização judicial, se 

encontra transcrito a seguir: 

LETÍCIA - Oi! 

CARLA - Reserva urgente quarenta e nove e novecentos pra...tenta 

conseguir pra amanhã se não para sexta feira! Me informa o horário, 

que é do LEANDRO! 

LETÍCIA - Tá bom! 

CARLA - Me da o retorno disso agora! 

LETÍCIA - Tá ok! 

CARLA - Tá? Valeu! O resto ele vai mandar por boleto, manda o ZÉ dar 

baixa no caderno desse valor! 
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LETÍCIA- Tá ok! 

CARLA- Então tá! Beijo! 

LETÍCIA- Beijo! (ligação do terminal 21995816324 no dia 07/03/2018 às 

14:07:55) 

 

  Note-se que, no diálogo em questão, CARLA DOS SANTOS BRAGA antecipa 

que “o resto ele vai mandar por boleto”, ou seja, que o valor remanescente (após o repasse 

do valor de R$ 49.900,00) não haveria de ser entregue em espécie, mas sim utilizado para 

o pagamento de boleto a ser encaminhado por LEANDRO BRAGA DE SOUSA, demonstrando 

uma das formas de repasse do dinheiro desviado. Além disso, ao mandar “o ZÉ dar baixa 

no caderno desse valor”, CARLA BRAGA deixa claro que JOSÉ ROBERTO VICTOR exerce 

controle, através de anotações manuscritas, sobre a destinação dos recursos recebidos do 

INSTITUTO DATA RIO, e em particular sobre o repasse dos valores desviados a LEANDRO 

BRAGA DE SOUSA. Como se verá mais adiante, foram localizadas no “backup” da conta 

nutricarlaa@gmail.com, bem como na extração de dados do aparelho celular de CARLA 

BRAGA, fotografias dessas anotações manuscritas (“no caderno”), inclusive registrando 

outros repasses de valores superfaturados em favor de LEANDRO BRAGA DE SOUSA. 

  Na sequência, CARLA DOS SANTOS BRAGA complementa as orientações 

repassadas a LETÍCIA FERREIRA SANT’ANNA, afirmando que a reserva para saque em 

espécie deverá ser feita no Banco Bradesco (“A reserva é Bradesco tá?”), e que o portador 

dos valores seria ISAIAS GOMES FARIA (“Vai dar o nome ISAIAS! É ele que vai pegar” – cfr. 

ligação do terminal 21995816324 no dia 07/03/2018 às 14:10:20) 

  Menos de cinco minutos depois de CARLA DOS SANTOS BRAGA determinar 

o saque em espécie de R$ 49.900,00 para entrega a LEANDRO BRAGA DE SOUSA, JOSÉ 

ROBERTO VICTOR envia mensagem a CARLA BRAGA por Whatsapp, a fim de confirmar se o 

valor de R$ 49.900,00 haveria de ser “abatido” da rubrica de R$ 120.260,00 (que, como já 

se registrou acima, corresponde precisamente ao valor do superfaturamento nas notas 

fiscais emitidas em face do INSTITUTO DATA RIO, referentes a dezembro de 2017): 
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Às 14:20:54, CARLA DOS SANTOS BRAGA 
(“CSB”) manda JOSÉ ROBERTO VICTOR 
“abater” os R$ 49.900,00 sacados em espécie 
dos R$ 120.260,00 destinados a LEANDRO 
BRAGA DE SOUSA, esclarecendo que o 
restante do valor será pago através de 
boletos encaminhados pelo mesmo. 

Às 14:21:31 e 14:22:12, CARLA DOS SANTOS 
BRAGA (“CSB”) afirma que o portador do 
valor sacado em espécie no Banco Bradesco 
se chamaria “ISAIAS”, acrescentando às 
14:22:31 que “eles do banco já o conhecem”. 
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  Note-se que, embora os R$ 49.900,00 sacados em espécie se destinassem 

ao repasse em favor de LEANDRO BRAGA DE SOUSA, o valor seria entregue a pessoa 

identificada como “ISAIAS”, que já seria “conhecido” no Banco, a sugerir que o mesmo 

atuaria habitualmente como portador dos recursos destinados a a LEANDRO BRAGA DE 

SOUSA19.  

  Na sequência, JOSÉ ROBERTO VICTOR informou a CARLA DOS SANTOS 

BRAGA, por mensagem de Whatsapp, que conseguiu confirmar o saque de R$ 49.900,00 

para o dia seguinte, junto ao gerente do Banco Bradesco. CARLA BRAGA responde que deve 

ser emitido um cheque no valor a ser sacado em espécie, que a funcionária LETÍCIA 

FERREIRA SANT’ANNA deixará na agência bancária: 

 

  Às 14:36:37, LETÍCIA FERREIRA SANT’ANNA informou a CARLA DOS SANTOS 

BRAGA que o saque dos R$ 49.900,00 estava marcado para 14 horas. CARLA, então, 

determinou que LETÍCIA fosse ao Banco acompanhada pelo funcionário ANDRÉ CAMPOS, 

que “vai pegar o dinheiro e vai para o Rei do Bacalhau com você”. Acrescentou, na ocasião, 

que o portador dos recursos não seria mais ISAIAS GOMES FARIA, o qual havia sido 

“detonado”. Finalmente, CARLA solicitou a LETÍCIA que lhe informasse por Whatsapp qual 

o valor remanescente, que restaria a pagar para LEANDRO (“Quanto é que ele tem pra 

receber, diminui de quanto ele vai pegar e me diz o valor! Me manda no zap assim: 

 
19 Como se verá mais adiante, haveria novas referências à atuação habitual de ISAÍAS como portador de 
recursos para LEANDO BRAGA, nos dias 08 e 09 de março de 2018. 
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LEANDRO! Tem direito a X. Amanhã ai pegar Y vai ficar faltando Z, entendeu?” – cfr. ligação 

do terminal 21995816324 no dia 07/03/2018 às 14:36:37) 

  Às 14:45:29, CARLA DOS SANTOS BRAGA manteve novo contato telefônico 

com LEANDRO BRAGA DE SOUSA, sempre através do aplicativo Whatsapp (insuscetível de 

interceptação), provavelmente para confirmar que o saque em espécie de R$ 49.900,00 

seria realizado no dia seguinte: 

 

  Logo após essa ligação, CARLA DOS SANTOS BRAGA enviou mensagem de 

áudio para seu funcionário JOSÉ ROBERTO VICTOR, através do aplicativo Whatsapp, para 

sublinhar que ainda estaria pendente o repasse de R$ 70.360,00 em favor de LEANDRO 

BRAGA DE SOUSA (ou seja, o valor remanescente do superfaturamento de R$ 120.260,00, 

subtraído o montante de R$ 49.900,00 a ser entregue em espécie): 
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  Conforme CARLA DOS SANTOS BRAGA já havia antecipado no telefonema 

com LETÍCIA FERREIRA SANT’ANNA e na mensagem de Whatsapp de 14:20:54, a diferença 

de R$ 70.360,00 haveria de ser paga através de boleto bancário a ser enviado por LEANDRO 

BRAGA DE SOUSA. Efetivamente, às 19:58:15 do mesmo dia 07 de março de 2018, CARLA 

BRAGA encaminhou por Whatsapp a seu funcionário JOSÉ ROBERTO VICTOR o boleto 

bancário enviado por LEANDRO BRAGA, correspondente ao valor remanescente R$ 70 mil, 

em nome da empresa APITEC MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA: 

 

Arquivo 8bf8f5d7-dbe0-486d-9093-2475ce223738.pdf 

Áudio de CARLA BRAGA: “LEANDRO vai ficar 
faltando 70.360”. 
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  Finalmente, no dia seguinte (08 de março de 2018), aperfeiçoou-se o repasse 

do valor desviado para LEANDRO BRAGA DE SOUSA, inicialmente através do pagamento do 

boleto de R$ 70 mil, realizado pelo funcionário JOSÉ ROBERTO VICTOR: 

Às 19:59:23, CARLA DOS SANTOS BRAGA 
(“CSB”) informa que, com o pagamento do 
boleto enviado por LEANDRO BRAGA DE 
SOUSA, completar-se-á o repasse do valor 
destinado ao mesmo. 
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  Outrossim, no mesmo dia 08 de março de 2018, LETÍCIA FERREIRA 

SANT’ANNA e ANDRÉ CAMPOS dirigiram-se ao Banco Bradesco pouco após as 14 horas20, 

para realizar o saque em espécie de R$ 49.900,00, a ser entregue para LEANDRO BRAGA 

DE SOUZA. 

 
20 Em ligação do terminal 21995816324 no dia 08/03/2018 às 14:01:30, LETÍCIA FERREIRA SANT’ANNA 
informa para CARLA DOS SANTOS BRAGA: “Tô com o ANDRÉ.  Tô chegando aqui no banco agora.” 

Às 08:27:01, CARLA DOS SANTOS BRAGA 
(“CSB”) orienta JOSÉ ROBERTO VICTOR a 
registrar, através de controle por anotações 
manuscritas (“no caderno”), o pagamento 
integral do repasse destinado a LEANDRO 
BRAGA DE SOUSA. 

Às 08:36:51, JOSÉ ROBERTO VICTOR 
encaminha para CARLA DOS SANTOS BRAGA 
comprovante de pagamento do boleto 
bancário, a ser encaminhado para LEANDRO 
BRAGA DE SOUSA (cfr. mensagem de 
08:27:46). 
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  Veja-se, no mesmo sentido, o item 2.1 do Relatório de Inteligência 

Financeira nº 39366, onde se registra o saque em espécie de R$ 49.900,00 em conta 

bancária de titularidade de DORVILLE SOLUÇÕES, no dia 08 de março de 2018, montante 

que viria a ser repassado para LEANDRO BRAGA DE SOUSA: 

 

  Em suas declarações à Polícia Federal por ocasião da Operação “Pão 

Nosso”,CARLA DOS SANTOS BRAGA confirmou que o valor de R$ 49.900,00 teria sido 

entregue a um portador enviado por LEANDRO BRAGA DE SOUSA: 

“(...) que determinou o saque de R$ 49.900,00 a LETÍCIA no Banco 

Bradesco situado na Av. Presidente Kennedy no Centro de Duque de 

Caxias, para que fossem entregues a uma pessoa a mando de 

LEANDRO nas proximidades do Rei do Bacalhau; que sacou 

exatamente 49.900 por ser limite inferior, não sendo necessário 

preencher qualquer documentação”. 

  Às 15:27:25, LETÍCIA FERREIRA SANT’ANNA confirmou para CARLA DOS 

SANTOS BRAGA que a operação para entrega do dinheiro em espécie já havia ocorrido21. 

Contudo, os áudios de interceptação telefônica, bem como as mensagens de Whatsapp 

obtidas na extração do celular de CARLA DOS SANTOS BRAGA, apontam a ocorrência de um 

imprevisto: estariam faltando R$ 4.900,00 do montante em espécie entregue a LEANDRO 

BRAGA DE SOUSA. Após receber cobrança de LEANDRO BRAGA22 através de ligações do 

aplicativo Whatsapp, CARLA BRAGA tentou obter explicações junto aos funcionários que 

providenciaram o saque em espécie, LETICIA FERREIRA SANT’ANNA e ANDRÉ CAMPOS23:  

 
21 Cfr. ligação do terminal 21995816324 no dia 08/03/2018 às 15:27:25 

22 Após receber a primeira ligação via Whatsapp de LEANDRO BRAGA (com duração de 36 segundos) às 
18:57:48, CARLA BRAGA solicitou informações em telefonema para LETICIA FERREIRA SANT’ANNA às 
18:59:02. Na sequência, CARLA BRAGA manteve outra ligação via Whatsapp com LEANDRO BRAGA às 
19:00:16, com duração de 04:28 minutos. 

23 Em mensagens anteriores, ANDRÉ CAMPOS (CPF nº 070.370.137-14), registrado como “DEDE” nos contatos 
de CARLA DOS SANTOS BRAGA, era indicado como responsável pela entrega dos valores a LEANDRO BRAGA 
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CARLA - LETÍCIA?   

LETÍCIA - Oi! 

CARLA - Quanto é que você tirou no banco?   

LETÍCIA - O quê? 

CARLA - Eu mandei vocês tirarem quarenta e nove e novecentos e ele 

tá dizendo que vocês só entregaram quarenta e cinco.   

LETÍCIA - Não.  Quarenta e nove e novecentos!  Eu dei o cheque lá.   

CARLA - Você entregou quarenta e nove e novecentos? 

LETÍCIA - Com certeza!  Tava eu o ANDRÉ.  Eu entreguei quarenta e nove 

e novecentos.   

CARLA - Tá.  Esse filho da puta tá dizendo que foi só quarenta e cinco.  

Beleza!   

LETÍCIA - Não.  Foi quarenta e nove e novecentos.  Conferimos eu, o 

MÁRIO e o ANDRÉ lá dentro do banco.   

CARLA - LETÍCIA, ele tá falando que ele... ele acabou de abrir, só tem 

quarenta e cinco.  

LETÍCIA - Não. 

CARLA - E vocês entregaram o negócio, e não fizeram o cara conferir. 

Agora eu vou me fuder e pagar 4.900 reais. 

LETÍCIA - Não tinha como... não tinha como conferir, a gente tava na 

porta do Rei do Bacalhau. 

CARLA - Então meu bem, então meu bem, o banco te roubou, ou o 

camarada te roubou. Porque ele disse que ele tem uma fazenda no 

 
DE SOUSA (cfr. mensagens de Whatsapp às 17:43:03 e 17:46:01). Às 19:08:41, CARLA BRAGA tentou telefonar 
via Whatsapp para ANDRÉ CAMPOS, sem sucesso. Na sequência, CARLA BRAGA enviou áudio via Whatsapp 
para seu atual cônjuge ALEX DE SOUZA PEREIRA, relatando que precisa urgentemente falar com ANDRÉ 
CAMPOS por causa da cobrança de LEANDRO BRAGA DE SOUSA: “Manda o ANDRÉ me ligar agora! Agora, ou 
me atender. Deu uma merda, o LEANDRO tá me ligando, e eu quero falar com ele agora! Eu tô falando sério!” 
(áudio de 19:09:06). Logo em seguida, ANDRÉ CAMPOS telefonou para o terminal de CARLA BRAGA, mas esta 
determinou que a ligação seja feita pelo aplicativo Whatsapp: “Você tá ligando de zap?  Você não tá ligando 
de zap não. Eu quero falar com você no zap” (ligação do terminal 21995816324 no dia 08/03/2018 às 
19:09:40). 
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nome desse cara que pegou o dinheiro. Eu vou ter que me fuder 

em 4.900 reais amanhã pra pagar ele.   

LETÍCIA - Não, mas não tem como isso, gente! A gente fez operação, 

quarenta e nove! A gente tava junto lá, o papel  tava com ele!  

CARLA - Você quer que eu faça o que? Ele tá dizendo que ele deslacrou 

o envelope, eu acredi... 

LETÍCIA - Não tinha envelope!  

CARLA - Quando tinha o... camaradinha aí, esse... que vivia com a HILDA, 

nunca teve problema, correto? 

LETÍCIA - Entendi. 

CARLA - Agora, veio esse novato aí, teve problema. Eu já fiz essa 

operação não sei quantas vezes, tá me entendendo? E agora ele 

quer 4.900 amanhã. E tá dizendo que o banco roubou vocês, porque 

ele não vai ter coragem de acusar vocês pra mim. 

LETÍCIA - Não, mas a gente não... Eu entrei junto com o MÁRIO, cara, eu 

e ANDRÉ.  

CARLA - Agora... conferir cédula por cédula, eu não quero saber! Eu vou 

me fuder em 4.500 reais... 900 reais amanhã! Tá? Ele tá dizendo 

que não tem, que só foi quarenta e cinco e que eu comi o dinheiro 

dele.  

LETÍCIA - Entendi. E não foi envelope, tá? Foi dentro de um saco. 

CARLA -  E ele tá dizendo que foi no saco que deslacrou. Quando 

deslacrou, deslacrou na frente do LEANDRO, só tinha quatro cinco. 

Eu quero que você passe amanhã, dez horas na manhã, naquele 

banco! Eu quero microfilmagem, eu quero o que, o que for, eu 

quero! Eu quero tudo! Eu quero meus 4.900 reais! Que não é meu 

e eu não vou entrar nesse prejuízo não, LETÍCIA! Não vou! 

LETÍCIA - Entendi. (cf. ligação do terminal 21995816324 em 08/03/2018 

às 18:59:02). 
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  Após explicar a situação para seu cônjuge ALEX DE SOUZA PEREIRA24, ambos 

ponderam que LETÍCIA FERREIRA SANT’ANNA e ANDRÉ CAMPOS já faziam usualmente a 

entrega de dinheiro em espécie, sem ocorrência de incidentes, enquanto LEANDRO BRAGA 

teria enviado um “personagem novo” no lugar de ISAÍAS GOMES FARIA. Este diálogo 

adquire especial relevância no momento em que CARLA BRAGA admite que estaria 

realizando operações dessa natureza (entregas de dinheiro em espécie para LEANDRO 

BRAGA) desde que começou a prestar serviços para o INSTITUTO DATA RIO (ou seja, 

desde abril de 2016, data de assinatura do contrato entre DORVILLE REFEIÇÕES e o IDR): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Cfr. ligação de 7:01 minutos via Whatsapp às 19:10:25. 

Áudio de CARLA: “Eu tô tentando. A LETÍCIA, 
coitada, não para de me ligar. Ela não para 
de me ligar. A gente vai tentar resolver da 
melhor forma possível... eu só preciso provar 
que o ANDRÉ e a LETÍCIA são pessoas 
idôneas...  Não pra mim. O novato da 
operação não são eles. E eu confio neles, 
assim, muita coisa mesmo, você sabe que eu 
confio. Enfim... ele questionou outras coisas, 
e eu preciso botar o pingo nos is, tá? Isso é 
uma coisa desagragável, é um problema que 
aconteceu agora... Eu tava aqui muito bem, 
tomando o meu chope com as minhas 
amigas, mas enfim, tudo me acontece. Eu tô 
calma, vou tomar meu Rivotril, vou dormir 
igual uma louca, não tem hora pra acordar 
amanhã, graças a Deus tá chovendo... E 
enfim, amor... Eu quero tentar resolver da 
melhor forma possível, e botar transparência 
da nossa empresa, até porque eu já faço isso 
vai fazer dois anos em abril, né? E então não 
tem porque, né? Nunca deu ruim, porque 
que deu ruim agora que entrou um 
personagem novo?” 

Áudio de ALEX: “Eu concordo, entendeu? 
Você tem que botar uma transparência 
mesmo...  Nunca deu problema, esse 
tipo de problema, entendeu? E pelo que 
eu soube, o tal do cara que saiu de lá 
nervoso, é a primeira vez que o ANDRÉ e 
a LETÍCIA dão de cara com esse cara, né? 
Então... Se não foi o banco, foi o cara. 
Complicado, né? Quando eu soube que 
era o cara, que... que deu lenha nisso aí, 
que o ANDRÉ conversou comigo, falei: 
‘Mas foi o que, foi o ISAÍAS?’ Porque se 
foi o ISAÍAS... Esse ISAÍAS, ele... eu não sei 
se ele tava querendo dar um tande na 
HILDA... entendeu? Mas não foi o ISAÍAS, 
foi um cara que ele nunca tinha visto, 
entendeu? Complicado”. 
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Às 09:00:07 do dia seguinte à entrega do dinheiro (09 de março de 2018), 

CARLA DOS SANTOS BRAGA manteve novo contato telefônico com LEANDRO BRAGA DE 

SOUSA, através do aplicativo Whatsapp, com duração de 01:32 minuto. Na sequência, 

CARLA BRAGA repassou com sua funcionária LETÍCIA FERREIRA SANT’ANNA a dinâmica do 

saque de R$ 49.900,00, a qual assegurou que não teria havido erro por parte do Banco 

Bradesco, pois o dinheiro foi conferido numa sala reservada na agência. CARLA BRAGA 

resolveu, então, que não pretendia mais realizar operações de entrega de dinheiro em 

espécie para LEANDRO BRAGA DE SOUSA: 

CARLA - Vamos lá!  Presta atenção:  é....vamos seguir o raciocínio aqui.   

LETÍCIA - Hum... 

CARLA - Vocês chegaram no banco.  Vocês foram pra alguma sala particular, 

alguma coisa?   

LETÍCIA - Fomos sim. Porque a gente tava lá pro lado da gerência.  A gente 

não pegou nada diretamente na boca do caixa.   

CARLA - Não foi na boca do caixa?   

LETÍCIA - Não, não.   

CARLA - Aí você foi...lá naquele lá do gerente?   

LETÍCIA - Do gerente...diretamente com o MÁRIO.   

CARLA - Na mesa dele? 

LETÍCIA - Isso.  

CARLA - Aí ele foi e trouxe o dinheiro?   

Áudio de CARLA: “Pois é, meu amor. Às vezes 
a gente não quer uma pessoa, e olha aí, ó: é 
a luva de pelica. Nunca tive problema com o 
ISAÍAS. Aí hoje me acontece esta porra desta 
merda. Sinceramente, eu tô... Puta que pariu, 
vá tomar no cú. Eu quero... Só quero provar 
que não foi o banco. Agora, se foi o banco, eu 
vou me resolver com o banco. Agora, tirar 5 
mil da minha conta, 2 e meio da dela, 2 e 
meio da minha, não posso não, meu amor.” 
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LETÍCIA - Ele levou a gente pra uma sala mais reservada porque lá tava 

muito cheio.   

CARLA - Vocês contaram o dinheiro no banco?   

LETÍCIA - Sim.   

CARLA - Então não adianta ir no banco reclamar.   Vocês ... 

LETÍCIA - Exatamente.  Vai acontecer que vai expor também a empresa lá.   

 (...) 

CARLA - Vocês contaram tudinho, né? 

LETÍCIA - Exatamente.  A gente não vai deixar...não vai deixar furo não.   

CARLA - Contaram no banco?  Então, não pode ser erro do banco?   

LETÍCIA - Não foi.  Você quer que eu ligue pro banco?   

CARLA - Mas vai falar o quê?  Se você conferiu o dinheiro?   

LETÍCIA - Aí o MÁRIO vai falar.  Não, você conferiu junto comigo aqui.   

CARLA - Ahhhh, não tem que ligar.  Não adianta ligar pro banco.   

LETÍCIA - Uhum. 

CARLA - Nem adianta ir no banco.  Se vocês conferiram o dinheiro lá na 

mesa, não adianta.  Vocês conferiram, não adianta.  Não adianta ir no 

banco. 

LETÍCIA - Ontem o ALEX falou comigo que realmente não, não foi o banco.  

Que isso jamais iria acontecer.  E que era pra ver uma outra maneira 

de fazer o pagamento desses negócios, porque....ou diretamente com 

o LEANDRO.  Que não sei o quê, que esse cara aí... 

CARLA -    

LETÍCIA - Eu nem sei quem é ele.   

CARLA - Não, o LEANDRO me ligou agora.  Falou que o cara que pega as 

filhas dele, que leva e traz eles na escola.  E daí? O HILDO também fazia 

isso com as gêmeas, né?  Ih... até aí, foda-se!   Foda-se!  Aí o LEANDRO 

tava achando que o erro era do banco.  Hora nenhuma ele falou de 

vocês não.   

 (...) 

LETÍCIA - Mas, CARLA.  Se você quiser, pode descontar do nosso salário.... 

CARLA - Não.  Eu não quero descontar nada de vocês.  A gente só tem que 

saber como é que a gente vai fazer isso das outras vezes.  Na verdade, 
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a gente não vai fazer porra nenhuma.  Eu vou fazer limite de tudo em 

boleto e não vou botar mais reserva nenhuma pra ele.   

LETÍCIA - Melhor ainda.  Pra ele eu não faço mais não.  Mas até vou com 

SANDRA... 

CARLA - Nunca deu problema em Magé.  Nunca deu problema.   

LETÍCIA - Nunca. 

CARLA - Nunca.   

LETÍCIA - Agora pra eles eu não faço mais não.   

CARLA - Não.  Tá. Tudo bem.  (ligação do terminal 21995816324 no dia 

09/03/2018 às 09:01:53). 

 

  Alguns minutos depois, CARLA DOS SANTOS BRAGA avisou a sua funcionária 

LETÍCIA FERREIRA SANT'ANNA que assumiria a dívida de R$ 5.000,00, valor que deveria ser 

depositado em conta bancária indicada por LEANDRO BRAGA DE SOUSA: 

 

CARLA - Tá.  Então.  Presta atenção!  Ele vai me mandar uma conta aqui do 

Bradesco.  Tá me mandando agora.  Eu vou encaminhar pro teu Zap e 

você fazer cinco mil pra essa conta.   

 (...) 

CARLA - O erro.  Foi o que eu falei aqui, ó!.  O erro...eu vou assumir os cinco 

mil, porque o erro, eu falei pra ele aqui, foi da LETÍCIA e do ANDRÉ.  

Que deveriam ter feito o cara conferir.   

LETÍCIA - Uhum.   

CARLA - Então, eu falei que eu vou assumir, porque vocês não podem 

pegar um saco cheio de dinheiro e entregar para um ser humano filha 

da puta que vocês nunca viram e esperar que o cara não vai roubar.  

E chegou lá o cara entregou e aí liga pra mim aquela hora da noite pra 

falar:  "Porra, tá faltando quatro mil e novecentos."   E aí?  Vou cobrar 

como?  Se vocês tivessem aberto ali.  "Olha!  Vamos ali no banheiro, 

meu irmão!"  E o ANDRÉ no banheiro do Bacalhau com o camarada.   

LETÍCIA - Uhum.   
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CARLA - Entrava no banheiro, conferia o dinheiro todinho naquela porra 

daquele banheiro que não tem câmera,  que o banheiro não pode ter 

câmera.  

LETÍCIA - Uhum. 

(...) 

CARLA - Aí ele me mandou uma conta agora, eu vou mandar e você faz 

essa porra desses cinco mil e a gente fica livre dese LEANDRO.   

LETÍCIA - Sim. É cinco redondo?   

CARLA - É cinco redondo.  Por quê?  Era quatro e novecentos para fazer 

esses cinquenta mil. Ia ficar faltando cem reais pra ele mesmo, 

entendeu?   

LETÍCIA - Uhum.  

CARLA - Aí ele...aí eu vou fazer cinco redondo.  E fico livre dele.   

LETÍCIA - Tá bom.   

(...) 

CARLA - Não. Aí... o que que eu falei com o LEANDRO agora.  Conversei com 

o LEANDRO e falei assim:  LEANDRO, eu quero tá te pagando em 

boleto.   

LETÍCIA - Melhor ainda.  Graças a Deus!  

CARLA - Aí eu falei...para que isso não aconteça.  Mas, se um dia, às vezes 

o cara precisa de um dinheiro.  Se um dia isso acontecer, o ANDRÉ vai 

levar dentro da sua empresa... 

LETÍCIA - Você vai sentar com ele e vai ...   

CARLA - E vai sentar com você... já negociei isso tudo com ele e você pode 

falar isso tudo com o ANDRÉ.    

LETÍCIA:  Tá bom.  (ligação do terminal 21995816324 no dia 09/03/2018 às 

09:50:43). 

 

  Logo a seguir, CARLA BRAGA explicou para seu marido ALEX DE SOUZA 

PEREIRA que resolveu assumir o prejuízo de R$ 5 mil, mas que não pretendia mais realizar 

operações em espécie com LEANDRO BRAGA, limitando-se ao pagamento de boletos: 
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Em resposta, CARLA DOS SANTOS BRAGA comentou que LEANDRO BRAGA 

DE SOUSA teria facilidade em obter notas fiscais e boletos bancários junto a diversas 

empresas do interior, que tivessem relação com o objeto social da DORVILLE SOLUÇÕES, 

acrescentando que LEANDRO BRAGA “manda em Paracambi”:  

 

 

 

 

Áudio de CARLA: “Tô aqui, acalmando o 
ANDRÉ... Entubei a porra dos 5 mil, 
entendeu? Porque a grande verdade é a 
seguinte: o ANDRÉ e a LETÍCIA tinham que 
se ter, se trancado com o cara no banheiro, 
e feito o cara conferir. Isso tudo eu 
conversei com o LEANDRO agora de manhã. 
Eu falei: ‘Mas como a minha equipe errou, e 
você confia no seu funcionário e eu confio na 
minha equipe, eu vou entubar essas 5 mil. Tô 
pagando a você agora. Porque eu sou mulher 
honrada e não gosto de dever a ninguém. 
Mas eu não quero mais trabalhar com 
dinheiro com você. Você manda os boletos, 
eu repasso, você tira nota fiscal, e fica tudo 
certo.” 

Áudio de ALEX: “Agora ele deve tar doido, né? (Risos) Vai ter 
que dar um jeito de entubar um livro-caixa para os boletos”. 

Áudio de CARLA: “Vai mandar a nota fiscal, 
ele me manda. Ele arruma umas empresas lá 
da casa do caixa prego, que diz que ele 
manda em Paracambi, aí ele bota empresa 
de... o dono do mercadinho, coisas que 
tenha a ver com a... com a DORVILLE, 
entendeu? E cada dia ele vai fazendo num 
lugar. Eu só não quero mais mexer com 
dinheiro. Eu não quero, a LETÍCIA tá 
estressada, o ANDRÉ não dormiu... Porra, me 
deu uma taquicardia ontem do caralho, por 
isso que eu tomei o Rivotril e fui logo apagar 
(...). Ah merda, é foda.” 

Áudio de ALEX: “Tá, e ele não ficou sem jeito não, depois que 
tu meteu essa? Não mexo mais com dinheiro”. 
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Na sequência, CARLA DOS SANTOS BRAGA encaminhou para seu marido 

ALEX DE SOUZA PEREIRA cópia das mensagens trocadas com LEANDRO BRAGA DE SOUSA, 

onde ela assume a responsabilidade pela diferença de R$ 5 mil, sob o argumento de que 

“meu pessoal tinha que ter feito o seu rapaz conferir” a quantia entregue em espécie. 

Solicita, ainda, o envio de “boleto ou conta” para pagamento da diferença em questão, 

pedindo “tenta não sacar dinheiro. Fazer por boleto”. CARLA BRAGA encaminhou, ainda, 

dois áudios em que o próprio LEANDRO BRAGA DE SOUSA informa que encaminharia uma 

conta bancária no Bradesco para depósito do valor, e reafirma sua confiança em HAILÉ DA 

FONSECA TEFFÉ DOS REIS, portador que recebeu o dinheiro das mãos de LETÍCIA e ANDRÉ: 
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   Conforme combinado, LEANDRO BRAGA DE SOUSA encaminhou para 

CARLA DOS SANTOS BRAGA a conta para a qual haveria de ser transferida a diferença de 

Áudio de LEANDRO BRAGA: “Vou te mandar 
uma conta no Bradesco, tu joga para a 
conta.  Tá bom? Beijo” 

Áudio de LEANDRO BRAGA: “Cara, se fosse 
qualquer outra pessoa... ISAÍAS, qualquer 
outra... menos o HAILÉ, entendeu? O garoto 
é feríssima, nota mil. E não tô falando que o 
ANDRÉ fez também não, tá? Eu acho que 
essa sacanagem veio do banco, tá? E agora 
os caras não querem segurar.” 
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R$ 5 mil, que se encontrava em nome de uma empresa de transportes de Nova Iguaçu25. A 

imagem com os dados bancários foi prontamente encaminhada por CARLA BRAGA a seu 

funcionário JOSÉ ROBERTO VICTOR, com a instrução de transferir R$ 5 mil para a conta 

indicada, e lhe encaminhar o comprovante: 

  

   

Cerca de 20 minutos depois, JOSÉ ROBERTO VICTOR encaminhou para 

CARLA DOS SANTOS BRAGA o comprovante de transferência de R$ 5.000,00 em favor da 

conta bancária indicada por LEANDRO BRAGA DE SOUSA, finalizando este repasse de 

valores desviados: 

  

 
25 Conforme registrado no “backup” do Whatsapp de LEANDRO BRAGA DE SOUSA, o número da conta de 
IMAGEM TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA. lhe foi disponibilizado por CLÉBIO LOPES PEREIRA (conhecido pela 
alcunha de “JACARÉ”), sócio da referida empresa. Em 15/03/2018, LEANDRO BRAGA solicitaria a CLÉBIO 
“JACARÉ”: “Manda a conta de novo aí” (mensagem às 09:20:58), recebendo em resposta às 09:23:16 a 
mesma fotografia registrada no Whatsapp de CARLA DOS SANTOS BRAGA. 
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III - OUTROS REGISTROS DE DESVIO DE VALORES SUPERFATURADOS EM FAVOR DE 

LEANDRO BRAGA DE SOUSA   

 

As provas acima referidas demonstram com riqueza de detalhes: 1) que no 

dia 06 de março de 2018 foram desviados recursos públicos da saúde no montante de R$ 

120.260,00 (valor do superfaturamento nos pagamentos realizados pelo INSTITUTO DATA 

RIO em favor da DORVILLE SOLUÇÕES E NEGÓCIOS LTDA, referentes ao mês de dezembro 

de 2017); e 2) que este valor reverteu, quase integralmente (R$ 120.000,00), para o 

empresário LEANDRO BRAGA DE SOUSA, nos dias 08 e 09 de março de 2018. 

  Tal fato, contudo, está longe de constituir um evento isolado. Pelo contrário, 

como já dito, as provas colhidas na investigação criminal desenvolvida pelo Ministério 

Público apontam que havia uma rotina habitual de desvio dos recursos públicos geridos 

pelo INSTITUTO DATA RIO, mediante pagamentos superfaturados em favor da DORVILLE 

SOLUÇÕES, sempre com o repasse dos valores desviados em benefício de LEANDRO BRAGA 

DE SOUSA. 

  Os e-mails da conta juizo2016@gmail.com, obtidos mediante autorização 

judicial para afastamento do sigilo telemático de LUCIANO LEANDRO DEMARCHI, 

revelaram várias outras operações análogas às que foram detalhadas em relação a março 

de 2018. Em particular, foram identificadas diversas planilhas diferenciando o valor real 

dos serviços prestados (a ser efetivamente repassado para a DORVILLE SOLUÇÕES) do 

valor superfaturado que seria desviado em favor de LEANDRO BRAGA DE SOUSA. Veja-se, 

neste sentido: 

- superfaturamento referente aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2016 

  Às 11:32 do dia 15/09/2016, a Diretora Administrativa do INSTITUTO DATA 

RIO, CRISTIANE CHAGAS, encaminhou a LUCIANO LEANDRO DEMARCHI 

(juizo2016@gmail.com) a planilha “PAG DORVILLE REFEIÇÕES ABR-AGO 2016.xls”, na qual 

se registra o comparativo entre o valor real dos serviços prestados pela DORVILLE 

SERVIÇOS (descrito como “APURADO”) e o valor superfaturado desembolsado pelo IDR 

(descrito como “PAGO”): 
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Planilha “PAG DORVILLE REFEIÇÕES ABR-AGO 2016.xls”, anexo e-mail de 15/09/16 às 11:32 

 

  Comparando-se o valor real das refeições fornecidas (descrito como 

“APURADO” na planilha anexa ao e-mail de 15/09/2016 às 11:32) com o valor 

superfaturado contido nas notas fiscais emitidas pela DORVILLE SOLUÇÕES (conforme e-

mails encaminhados por ddorville.alimentos@gmail.com para LUCIANO LEANDRO 

DEMARCHI), pode-se estimar o montante do superfaturamento verificado nos meses de 

abril, maio, junho, julho e agosto de 2016 em R$ 652.238,91: 
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UNIDADE 
ABRIL/2016  MAIO/2016 

Valor real Valor superfat.26  Valor real Valor superfat.27 

UPA Caxias I  28.130,30   34.935,80    38.751,30   45.632,70  

UPA Caxias II  37.411,30   42.150,40    36.432,50   41.652,30  

UPA C. Grande I  47.645,60   56.090,20    61.555,00   65.609,00  

UPA C. Grande II  33.861,30   42.591,30    36.435,10   43.906,10  

UPA Cabuçu  36.424,40   41.903,50    38.359,30   41.930,90  

UPA B. Botafogo  33.475,80   39.340,30    32.140,60   41.720,20  

UPA Magé  38.203,70   44.031,00    41.298,80   45.874,60  

UPA Mesquita  30.252,70   39.650,60    36.926,90   43.165,10  

UPA Queimados  31.746,30   38.786,00    37.598,80   41.084,40  

UPA Santa Cruz  32.228,50   40.100,50    27.219,40   33.846,20  

TOTAL  349.379,90   419.579,60    386.717,70   444.421,50  

VALOR DESVIO 70.199,70 (16,73%)  57.703,80 (12,98%) 

 

UNIDADE 
JUNHO/2016  JULHO/2016 

Valor real Valor superfat.28  Valor real Valor superfat.29 

UPA Caxias I  26.995,30   42.637,00    28.857,00   48.564,70  

UPA Caxias II  25.566,60   39.270,70    22.873,10   48.790,60  

UPA C. Grande I  49.094,90   58.603,60    35.150,70   46.421,40  

UPA C. Grande II  22.720,10   41.593,30    29.498,70   43.418,11  

UPA Cabuçu  30.268,50   41.677,90    29.114,50   50.979,70  

UPA B. Botafogo  12.879,50   32.359,10    18.094,40   36.680,80  

UPA Magé  37.258,70   50.222,50    30.916,40   49.530,30  

UPA Mesquita  29.834,00   44.088,60    24.748,10   44.113,30  

UPA Queimados  23.469,30   36.026,80    21.338,80   34.207,70  

UPA Santa Cruz  18.967,20   33.029,20    19.523,20   29.205,50  

TOTAL  277.054,10   419.508,70    260.114,90   431.912,11  

VALOR DESVIO 142.454,60 (33,96%)  171.797,21  (39,78%) 

 
 

UNIDADE 
AGOSTO/2016    

Valor real Valor superfat.30    

UPA Caxias I  29.571,10  53.578,00    

UPA Caxias II  29.795,90  49.950,00  MÊS DESVIO 

UPA C. Grande I  26.524,60  46.684,80  Abril/16 70.199,70 

UPA C. Grande II  24.819,00  45.931,10  Maio/16 57.703,80 

UPA Cabuçu  29.123,60   47.211,00   Junho/16 142.454,60 

UPA B. Botafogo  20.956,00   43.697,60   Julho/16 171.797,21 

UPA Magé  28.307,50  39.847,70  Agosto/16 210.083,60 

 
26 Cfr. notas fiscais anexas ao e-mail recebido por juizo2016@gmail.com no dia 10/05/2016 às 18:35. 
27 Cfr. notas fiscais anexas ao e-mail recebido por juizo2016@gmail.com no dia 03/06/2016 às 12:31. 
28 Cfr. notas fiscais anexas ao e-mail recebido por juizo2016@gmail.com no dia 05/08/2016 às 17:58. 
29 Cfr. notas fiscais anexas ao e-mail recebido por juizo2016@gmail.com no dia 19/09/2016 às 14:16. 
30 Cfr. notas fiscais anexas ao e-mail recebido por juizo2016@gmail.com no dia 19/10/2016 às 10:54. 
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UPA Mesquita  25.207,60  48.129,80  TOTAL 652.238,91 

UPA Queimados  19.829,80  42.923,10    

UPA Santa Cruz  16.686,30  42.951,90    

TOTAL  250.821,40   460.905,00     

VALOR DESVIO 210.083,60 (45,58%)    

 

- superfaturamento referente aos meses de setembro e outubro de 2017 

  Às 14:16 do dia 13 de novembro de 2017, TAMARA FELIX FIGUEIRA DOS 

SANTOS (tamaraidr@yahoo.com.br) encaminhou para LUCIANO LEANDRO DEMARCHI 

(juizo2016@gmail.com) o arquivo “DOC.pdf”, contendo planilhas indicando valores 

superfaturadas nas refeições fornecidas pela DORVILLE SOLUÇÕES para o INSTITUTO DATA 

RIO, referentes ao meses de setembro e outubro de 2017. 

  Em seguida, o arquivo contendo as planilhas com valores superfaturados foi 

encaminhado para ddorville.alimentos@gmail.com, conforme e-mail no dia 13/11/2017 às 

14:16. No mesmo dia, ddorville.alimentos@gmail.com encaminha para LUCIANO LEANDRO 

DEMARCHI as notas fiscais emitidas pela DORVILLE SOLUÇÕES, referentes ao fornecimento 

de refeições nos meses de setembro de 2017 (cfr. e-mail no dia 13/11/2017 às 15:22) e de 

outubro de 2017 (cfr. e-mail no dia 13/11/2017 às 16:06). 

  As notas fiscais da DORVILLE SOLUÇÕES, referentes a setembro e outubro 

de 2017, foram emitidas em conformidade com a planilha contendo valores 

superfaturados31, conforme relação abaixo: 

UNIDADE 
SETEMBRO/2017 OUTUBRO/2017 

Valor superfat. Valor superfat. 

UPA Caxias I 44.863,10 52.751,30 

UPA Caxias II 45.051,00 50.451,80 

UPA C. Grande I 44.773,40 41.074,90 

UPA C. Grande II 43.697,10 52.263,70 

UPA Cabuçu 45.934,10 38.046,70 

UPA B. Botafogo 49.641,20 45.778,20 

UPA Magé 48.802,10 48.517,20 

UPA Mesquita 47.118,80 48.010,10  

UPA Queimados 45.617,30 42.325,30 

 
31 Observa-se, contudo, que as notas fiscais referentes a setembro/17 foram emitidas tomando por base os 
valores identificados como “OUT - 17 no arquivo “DOC.pdf”, enquanto as notas fiscais referentes a 
outubro/17 tomaram por base os valores identificados como “SET - 17” na mesma planilha. 
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UPA Santa Cruz 41.249,10 34.618,90 

TOTAL 456.747,20 453.838,10 

 

  Atendendo à determinação de LUIZ ROBERTO MARTINS, as notas fiscais 

superfaturadas da DORVILLE SOLUÇÕES, referentes a outubro de 2017, seriam 

efetivamente pagas pelo INSTITUTO DATA RIO entre 27/11/2017 e 15/12/2017, 

consumando o desvio de recursos públicos. 

  Embora não se tenha localizado, dentre os e-mails de LUCIANO LEANDRO 

DEMARCHI, planilha que indicasse o valor real das refeições fornecidas nos meses de 

setembro e outubro de 2017, as provas obtidas no “backup” em nuvem da conta 

nutricarlaa@gmail.com, assim como na extração de dados do aparelho celular utilizado por 

CARLA DOS SANTOS BRAGA, contém registros do controle da destinação dos recursos 

auferidos junto ao INSTITUTO DATA RIO. Conforme mencionado anteriormente, CARLA 

BRAGA e seus funcionários exerciam esse controle através de anotações manuscritas em 

cadernos, algumas das quais foram registradas em fotografias, o que permitiu identificar 

os seguintes repasses de valores superfaturados em favor de LEANDRO BRAGA DE SOUSA: 

 

 - das notas fiscais emitidas pela DORVILLE SOLUÇÕES com 

referência a setembro de 2017, mais de R$ 30.000,00 foram 

repassados para LEANDRO BRAGA DE SOUZA32; 

 - das notas fiscais emitidas pela DORVILLE SOLUÇÕES com 

referência a outubro de 2017, no total de R$ 453.838,10, ao menos 

R$ 143.000,00 foram repassados para LEANDRO BRAGA DE SOUZA. 

 

  Veja-se, neste sentido, os registros manuscritos acerca da destinação dos R$ 

453.838,10 referentes aos serviços prestados em outubro de 2017: 

 

 
32 Conforme registrado nas anotações, o valor de R$ 30.000,00 refere-se apenas à diferença que ainda se 
encontrava pendente de pagamento no mês de dezembro de 2017, não havendo registro de seu valor total. 
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REFERÊNCIA - OUTUBRO DE 2017 (provisionamento – 1ª versão)  

 

 

deleted-IMG_4350.JPG 

Última modificação em 01/11/2017 às 14:06:22 
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REFERÊNCIA - OUTUBRO DE 2017 (provisionamento – 2ª versão)  
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Última modificação em 16/11/2017 às 07:01:08 
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REFERÊNCIA - OUTUBRO DE 2017 (controle de despesas – 1ª versão)  
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REFERÊNCIA - OUTUBRO DE 2017 (controle de despesas – 2ª versão)  
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Previsão de que 
“R$ 310.000” 

reverterão para 
a DORVILLE e 
“R$ 143.000” 

serão 
repassados a 

“LEANDRO”, dos 
“R$ 453.838,10” 
das notas fiscais 

de out/17   

Previsão de repasse 
para “LEANDRO” 

de “R$ 143.000,00” 
(superfaturamento 
das notas fiscais de 
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70.000” (diferença 
de set/17 – “que 

faltou da nota 
anterior”) 
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(“Out”)  
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- superfaturamento referente ao mês de novembro de 2017 

 

  Às 13:29 do dia 26 de dezembro de 2017, LISLE RACHEL DE MONROE 

GONÇALVES (rachelidr@globo.com) encaminhou para LUCIANO LEANDRO DEMARCHI 

(juizo2016@gmail.com) o arquivo “nut nov.pdf”, contendo planilha indicando valores 

superfaturadas nas refeições fornecidas pela DORVILLE SOLUÇÕES para o INSTITUTO DATA 

RIO, referente ao mês de novembro de 2017. 

  Em seguida, LUCIANO LEANDRO DEMARCHI encaminhou o arquivo 

contendo a planilha com valores superfaturados para ddorville.alimentos@gmail.com, 

conforme e-mail no dia 26/12/2017 às 13:29. No mesmo dia, 

ddorville.alimentos@gmail.com encaminhou para LUCIANO LEANDRO DEMARCHI as notas 

fiscais emitidas pela DORVILLE SOLUÇÕES, referentes ao fornecimento de refeições no mês 

de novembro de 2017 (cfr. e-mail no dia 26/12/2017 às 14:40). 

  As notas fiscais da DORVILLE SOLUÇÕES, referentes a novembro de 2017, 

foram emitidas em conformidade com a planilha contendo valores superfaturados, 

conforme relação abaixo: 

UNIDADE 
NOVEMBRO/2017 

Valor superfat. 

UPA Caxias I 50.085,00 

UPA Caxias II 48.696,70 

UPA C. Grande I 51.270,90 

UPA C. Grande II 41.992,60 

UPA Cabuçu 44.028,90 

UPA B. Botafogo 51.080,40 

UPA Magé 48.210,10 

UPA Mesquita 48.750,20 

UPA Queimados 45.917,30 

UPA Santa Cruz 38.226,90 

TOTAL 468.259,00 

 

  Atendendo à determinação de LUIZ ROBERTO MARTINS, as notas fiscais 

superfaturadas da DORVILLE SOLUÇÕES, referentes a novembro de 2017, seriam 
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efetivamente pagas pelo INSTITUTO DATA RIO em 09/01/2018, consumando o desvio de 

recursos públicos. 

  Embora não se tenha localizado, dentre os e-mails de LUCIANO LEANDRO 

DEMARCHI, planilha que indicasse o valor real das refeições fornecidas no mês de 

novembro de 2017, as fotografias recuperadas no “backup” em nuvem e na extração de 

dados do celular de CARLA DOS SANTOS BRAGA, não deixam dúvidas acerca do desvio de 

recursos em favor de LEANDRO BRAGA DE SOUSA. As anotações manuscritas em cadernos, 

pelas quais se controlava a destinação dos recursos auferidos junto ao INSTITUTO DATA 

RIO, registram os seguintes repasses de valores superfaturados em favor de LEANDRO 

BRAGA: 
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REFERÊNCIA - NOVEMBRO DE 2017 (controle de despesas – 1ª versão)  
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REFERÊNCIA - NOVEMBRO DE 2017 (controle de despesas – 2ª versão) 

 

 

 

 

IMG_8623.JPG 

Criada em 19/01/2018 às 12:30:27 

 

- superfaturamento referente ao mês de janeiro de 2018 

  Nem mesmo a prisão temporária de CARLA DOS SANTOS BRAGA, por ocasião 

da deflagração da “Operação Pão Nosso” em 13 de março de 2018, interrompeu a praxe 

de desvio de recursos públicos da saúde através de pagamentos superfaturados em favor 

da DORVILLE SOLUÇÕES.  

 

Referência ao mês 
de novembro/17 

Registro de repasses em favor de 
“LEANDRO”, nos dias 12, 15 e 16 de janeiro 

de 2018, no total  de “R$ 150.000,00”  



 

86 
 

  Menos de duas semanas depois de sua prisão, CARLA DOS SANTOS BRAGA 

voltou a manter contato com LEANDRO BRAGA DE SOUSA, conforme registrado no 

“backup” do Whatsapp de seu interlocutor, para indagar se haveria previsão de novos 

pagamentos do “VOVÔ” (alcunha de LUIZ ROBERTO MARTINS) em favor da DORVILLE 

SOLUÇÕES (cfr. mensagens trocadas com o terminal 5521995327497 nos dia 26/03/2018 

às 09:02:13 e no dia 02/04/2018 às 08:16:04 e com o terminal 5521995816324 no dia 

28/03/2018 às 14:57:49). 

  Finalmente, nos dias 05 e 19 de abril de 2018, viria a se consumar mais uma 

série de desvios de recursos públicos, no total de R$ 102.966,70, por ordem de LUIZ 

ROBERTO MARTINS, mediante pagamentos realizados pelo INSTITUTO DATA RIO por 

quantias superiores ao valor real do serviço prestado pela DORVILLE SOLUÇÕES, referente 

ao fornecimento de refeições em janeiro de 2018. 

  O montante do superfaturamento referente ao mês de janeiro de 2018 

corresponde a R$ 102.966,70, conforme registrado na planilha Nutrição Jan 18.pdf, 

encaminhada por TAMARA FELIX FIGUEIRA DOS SANTOS através de e-mail recebido por 

LUCIANO LEANDRO no dia 05/03/2018 às 12:22, já reproduzido em capítulo anterior (ver 

1ª etapa da rotina de desvio dos recursos públicos): 

UNIDADE 
JANEIRO/2018 

Valor real 
Valor 

superfat. 

UPA Caxias I 31.843,10 46.334,10 

UPA Caxias II 26.016,60 39.938,90 

UPA C. Grande I 36.687,00 49.956,40 

UPA C. Grande II 27.833,70 40.582,90 

UPA Cabuçu 14.064,50 22.214,40 

UPA B. Botafogo 18.123,80 26.528,60 

UPA Magé 39.042,40 51.300,30 

UPA Mesquita -  936,00  

UPA Queimados 17.631,00 24.527,70 

UPA Santa Cruz 20.971,90 33.797,40 

TOTAL 232.214,00 335.180,70 

VALOR DESVIO 102.966,70 (30,72%) 
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- superfaturamento referente ao mês de fevereiro de 2018 

  Às 12:56 do dia 19 de abril de 2018, foi encaminhado um novo par de 

planilhas indicando quantias superfaturadas nas refeições fornecidas pela DORVILLE 

SOLUÇÕES para o INSTITUTO DATA RIO, referentes ao mês de fevereiro de 2018. As 

planilhas em questão foram encaminhadas através do e-mail datario@terra.com.br para 

LUCIANO LEANDRO DEMARCHI (juizo2016@gmail.com) e para LUIZ ROBERTO MARTINS33 

(luizmartins951@gmail.com). Nesta feita, os valores reais das refeições fornecidas 

estavam descritos na planilha denominada conta inicial.pdf, enquanto os valores 

superfaturados estavam retratados na planilha denominada conta final.pdf: 

 

Planilha “conta inicial.pdf”, anexo ao e-mail de 19/04/18 às 12:56 (valor real) 

 

Planilha “conta final.pdf”, anexo ao e-mail de 19/04/18 às 12:56  
(valor superfaturado) 

 

  No dia seguinte, o e-mail ddorville.alimentos@gmail.com encaminharia para 

LUCIANO LEANDRO DEMARCHI (juizo2016@gmail.com) e para LUIZ ROBERTO MARTINS 

 
33 Um e-mail de teor similar foi encaminhado para juizo2016@gmail.com, lmartins@fst.com.br e 
lmartins@institutodatario.com.br às 20:51 do dia 18/04/2018. 
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(lmartins@fst.com.br e lmartins@institutodatario.com.br) as notas fiscais emitidas com 

base na planilha contendo valores superfaturados (cfr. e-mail recebido no dia 20/04/2018 

às 10:46). No mesmo dia 20 de abril de 2018, o INSTITUTO DATA RIO realizou o pagamento 

das notas fiscais superfaturadas, mediante autorização de LUIZ ROBERTO MARTINS, 

consumando o desvio de recursos públicos. 

  A partir da comparação entre as planilhas encaminhadas no e-mail de 

19/04/2018 às 12:56, pode-se estimar o montante desviado em R$ 84.581,40: 

UNIDADE 
FEVEREIRO/2018 

Valor real 
Valor 

superfat. 

UPA Caxias I 28.475,80 44.117,00 

UPA Caxias II 22.274,20 34.801,40 

UPA C. Grande I 34.767,60 45.424,20 

UPA C. Grande II 25.282,30 37.089,10 

UPA Cabuçu - - 

UPA B. Botafogo - - 

UPA Magé 33.334,90 45.324,20 

UPA Queimados - - 

UPA Santa Cruz 18.761,60 40.721,90 

TOTAL 162.896,40 247.477,80 

VALOR DESVIO 84.581,40 (34,18%) 

 

- superfaturamento referente ao mês de março de 2018 

  Às 11:53 do dia 21 de maio de 2018, LISLE RACHEL DE MONROE GONÇALVES 

encaminhou um novo par de planilhas indicando quantias superfaturadas nas refeições 

fornecidas pela DORVILLE SOLUÇÕES para o INSTITUTO DATA RIO, referentes ao mês de 

março de 2018. As planilhas contendo os valores superfaturados e os valores reais das 

refeições fornecidas estavam contidas no arquivo NUTRIÇÃO MARÇO.pdf, em anexo ao e-

mail encaminhado através de rmonroe@globo.com para LUCIANO LEANDRO DEMARCHI 

(juizo2016@gmail.com): 
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Página 1 do arquivo “NUTRIÇÃO MARÇO.pdf”, anexo ao e-mail de 21/05/18 às 11:53 (valor 

superfaturado) 

 

Página 2 do arquivo “NUTRIÇÃO MARÇO.pdf”, anexo ao e-mail de 21/05/18 às 11:53 (valor real) 

 

  Algumas horas mais tarde, o e-mail ddorville.alimentos@gmail.com 

encaminhou para LUCIANO LEANDRO DEMARCHI (juizo2016@gmail.com) e para GUSTAVO 

DUQUE E SILVA (gustavoduque.idr@gmail.com) as notas fiscais emitidas com base na 

planilha contendo valores superfaturados (cfr. e-mail recebido no dia 21/05/2018 às 

15:45). No dia seguinte (22 de maio de 2018), o INSTITUTO DATA RIO realizou o pagamento 

das notas fiscais superfaturadas, mediante autorização de LUIZ ROBERTO MARTINS, 

consumando o desvio de recursos públicos. 

  A partir da comparação entre as planilhas encaminhadas no e-mail de 

21/05/2018 às 11:53, pode-se estimar o montante desviado em R$ 135.487,30: 
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UNIDADE 
MARÇO/2018 

Valor real 
Valor 

superfat. 

UPA Caxias I 27.963,00 55.604,90 

UPA Caxias II 21.894,80 47.665,80 

UPA C. Grande I 33.612,00 57.526,40 

UPA C. Grande II 27.121,20 53.227,60 

UPA Cabuçu - - 

UPA B. Botafogo - - 

UPA Magé 34.239,10 53.042,70 

UPA Queimados - - 

UPA Santa Cruz 16.336,00 29.586,00 

TOTAL 161.166,10 296.653,40 

VALOR DESVIO 135.487,30 (45,67%) 

 
- superfaturamento referente ao mês de maio de 2018 

  Às 16:59 do dia 16 de julho de 2018, LISLE RACHEL DE MONROE GONÇALVES 

encaminhou um novo par de planilhas indicando quantias superfaturadas nas refeições 

fornecidas pela DORVILLE SOLUÇÕES para o INSTITUTO DATA RIO, referentes ao mês de 

maio de 2018. As planilhas contendo os valores superfaturados e os valores reais das 

refeições fornecidas estavam contidas no arquivo DOC.pdf, em anexo ao e-mail 

encaminhado através de rmonroe@globo.com para LUCIANO LEANDRO DEMARCHI 

(juizo2016@gmail.com): 

 

Página 1 do arquivo “DOC.pdf”, anexo ao e-mail de 16/07/18 às 16:59 (valor superfaturado) 
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Página 2 do arquivo “DOC.pdf”, anexo ao e-mail de 16/07/18 às 16:59 (valor real) 

  No dia seguinte, LUCIANO LEANDRO DEMARCHI encaminhou o arquivo com 

ambas as planilhas (contendo valores reais e valores superfaturados) para 

ddorville.alimentos@gmail.com (cfr. e-mail do dia 17/07/2018 às 09:45). Cerca de uma 

hora depois, o e-mail ddorville.alimentos@gmail.com encaminharia para LUCIANO 

LEANDRO DEMARCHI (juizo2016@gmail.com) e para GUSTAVO DUQUE E SILVA 

(gustavoduque.idr@gmail.com) as notas fiscais emitidas com base na planilha contendo 

valores superfaturados, indagando ainda sobre o e-mail correto de LUIZ ROBERTO 

MARTINS: 

 

E-mail recebido por juizo2016@gmail.com no dia 17/07/2018 às 10:47 

 

  No mesmo dia 17 de julho de 2018, o INSTITUTO DATA RIO realizou o 

pagamento das notas fiscais superfaturadas, mediante autorização de LUIZ ROBERTO 

MARTINS, consumando o desvio de recursos públicos. 

  A partir da comparação entre as planilhas encaminhadas no e-mail de 

16/07/2018 às 16:59, pode-se estimar o montante desviado em R$ 114.386,90: 
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UNIDADE 
MAIO/2018 

Valor real 
Valor 

superfat. 

UPA Caxias I 11.935,20 25.214,00 

UPA Caxias II 24.407,90 50.280,70 

UPA C. Grande I 33.674,30 55.855,70 

UPA C. Grande II 29.506,40 58.565,80 

UPA Cabuçu - - 

UPA B. Botafogo - - 

UPA Magé - - 

UPA Queimados - - 

UPA Santa Cruz 18.820,40 42.814,90 

TOTAL 118.344,20 232.731,10 

VALOR DESVIO 114.386,90 (49,15%) 

 

- superfaturamento referente aos meses de junho e julho de 2018 

  Às 11:05 do dia 17 de agosto de 2018, TAMARA FELIX FIGUEIRA DOS SANTOS 

encaminhou dois pares de planilhas indicando quantias superfaturadas nas refeições 

fornecidas pela DORVILLE SOLUÇÕES para o INSTITUTO DATA RIO, referentes ao meses de 

junho e julho de 2018. As planilhas contendo os valores superfaturados e os valores reais 

das refeições fornecidas estavam contidas no arquivo NUTRIÇÃO.pdf, em anexo ao e-mail 

encaminhado através de tamaraidr@yahoo.com.br para LUCIANO LEANDRO DEMARCHI 

(juizo2016@gmail.com): 
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Página 1 do arquivo “NUTRIÇÃO.pdf”, anexo ao e-mail de 17/08/18 às 11:05 

(valor superfaturado) 

 

 

Página 2 do arquivo “NUTRIÇÃO.pdf”, anexo ao e-mail de 17/08/18 às 11:05 

(valor real) 

   

Poucos minutos depois, TAMARA FELIX FIGUEIRA DOS SANTOS encaminhou 

novo e-mail a LUCIANO LEANDRO DEMARCHI, contendo somente a planilha com valores 
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superfaturados (cfr. e-mail de 17/08/2018 às 11:13). Logo após, o e-mail com esta planilha 

foi repassado por LUCIANO LEANDRO DEMARCHI para CARLA DOS SANTOS BRAGA 

(nutricarlaa@gmail.com – cfr. e-mail de 17/08/2018 às 12:26). 

  Às 09:30 do dia 22 de agosto de 2018, o e-mail 

ddorville.alimentos@gmail.com encaminharia para LUCIANO LEANDRO DEMARCHI 

(juizo2016@gmail.com) e para GUSTAVO DUQUE E SILVA (gustavoduque.idr@gmail.com) 

as notas fiscais emitidas com base na planilha contendo valores superfaturados. No dia 

seguinte (23 de agosto de 2018), o INSTITUTO DATA RIO realizou o pagamento das notas 

fiscais superfaturadas, mediante autorização de LUIZ ROBERTO MARTINS, consumando o 

desvio de recursos públicos. 

  A partir da comparação entre as planilhas encaminhadas no e-mail de 

17/08/2018 às 11:05, pode-se estimar o montante desviado em R$ 178.368,00: 

 

UNIDADE 
JUNHO/2018  JULHO/2018 

Valor real 
Valor 

superfat. 
 

Valor real Valor superfat. 

UPA Caxias I - -  - - 

UPA Caxias II  24.137,70  24.271,70   19.611,30  48.462,20  

UPA C. Grande I 30.345,30  49.074,30    34.583,30  55.097,70  

UPA C. Grande II  33.608,20  62.492,60   29.896,10  58.782,40  

UPA Cabuçu - -   - -  

UPA B. Botafogo -  -   -  -  

UPA Magé -  -   -  -  

UPA Queimados -  -  -  - 

UPA Santa Cruz 19.039,30  44.706,60   18.956,30  45.658,00  

TOTAL  107.130,50   180.545,20   103.047,00  208.000,30  

VALOR DESVIO 73.414,70 (40,66%)  104.953,30 (50,46%) 

 
 

- superfaturamento referente ao mês de agosto de 2018 

  Às 16:28 do dia 18 de setembro de 2018, TAMARA FELIX FIGUEIRA DOS 

SANTOS encaminhou um novo par de planilhas indicando quantias superfaturadas nas 

refeições fornecidas pela DORVILLE SOLUÇÕES para o INSTITUTO DATA RIO, referentes ao 

mês de agosto de 2018. As planilhas contendo os valores superfaturados e os valores reais 
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das refeições fornecidas estavam contidas no arquivo ALIMENTAÇÃO.pdf, em anexo ao e-

mail encaminhado através de tamaraidr@yahoo.com.br para LUCIANO LEANDRO 

DEMARCHI (juizo2016@gmail.com): 

 

Página 1 do arquivo “ALIMENTAÇÃO.pdf”, anexo ao e-mail de 18/09/18 às 16:28 

(valor superfaturado) 

 

 

Página 2 do arquivo “ALIMENTAÇÃO.pdf”, anexo ao e-mail de 18/09/18 às 16:28 (valor real) 

   

Poucos minutos depois, TAMARA FELIX FIGUEIRA DOS SANTOS encaminhou 

novo e-mail a LUCIANO LEANDRO DEMARCHI, contendo somente a planilha com valores 

superfaturados (cfr. e-mail de 18/09/2018 às 16:30). Logo após, a planilha com valores 

superfaturados foi repassada por LUCIANO LEANDRO DEMARCHI para CARLA DOS SANTOS 

BRAGA (nutricarlaa@gmail.com – cfr. e-mail de 18/09/2018 às 16:32).   

Três minutos após receber a planilha com valores superfaturados, CARLA 

DOS SANTOS BRAGA dirige-se a LUCIANO LEANDRO DEMARCHI para solicitar o 
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encaminhamento da “outra planilha” (ou seja, a planilha com indicação dos valores 

reais), a fim de prever quanto permaneceria em poder da DORVILLE SOLUÇÕES, e quanto 

seria objeto de repasse para LEANDRO BRAGA DE SOUSA: 

 

 

  Às 08:16 do dia 19 de setembro de 2018, o e-mail 

ddorville.alimentos@gmail.com encaminharia para LUCIANO LEANDRO DEMARCHI 

(juizo2016@gmail.com) e para GUSTAVO DUQUE E SILVA (gustavoduque.idr@gmail.com) 

as notas fiscais emitidas com base na planilha contendo valores superfaturados. Mesmo 

após a emissão das notas fiscais da DORVILLE SOLUÇÕES, CARLA DOS SANTOS BRAGA 

insistiu com LUCIANO LEANDRO DEMARCHI que necessitava da planilha com os valores 

reais do serviço, a fim de aferir o valor a ser repassado para LEANDRO BRAGA DE SOUSA: 

 

 

  Finalmente, em 25 de setembro 2018, o INSTITUTO DATA RIO realizou o 

pagamento de quatro34 das cinco notas fiscais superfaturadas, mediante autorização de 

LUIZ ROBERTO MARTINS, consumando o desvio de recursos públicos. 

  A partir da comparação entre as planilhas encaminhadas no e-mail de 

17/08/2018 às 11:05, pode-se estimar o montante desviado em R$ 66.139,20: 

 

 
34 Não foi identificado o pagamento da Nota Fiscal nº 385, referente a serviços supostamente prestados na 
UPA Caxias I. 
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UNIDADE 
AGOSTO/2018 

Valor real 
Valor 

superfat. 

UPA Caxias I35 - - 

UPA Caxias II  21.545,00  38.680,70  

UPA C. Grande I 32.712,30  44.061,90  

UPA C. Grande II  30.468,40  49.568,50  

UPA Cabuçu - -  

UPA B. Botafogo -  -  

UPA Magé -  -  

UPA Queimados -  - 

UPA Santa Cruz 17.914,50  36.468,30  

TOTAL  102.640,20   168.779,40  

VALOR DESVIO 66.139,20 (39,19%) 

 

- superfaturamento referente ao mês de setembro de 2018 

  Às 15:43 do dia 23 de outubro de 2018, TAMARA FELIX FIGUEIRA DOS 

SANTOS encaminhou um novo par de planilhas indicando quantias superfaturadas nas 

refeições fornecidas pela DORVILLE SOLUÇÕES para o INSTITUTO DATA RIO, referentes ao 

mês de setembro de 2018. A planilha contendo os valores reais das refeições fornecidas 

estavam contidas no arquivo NUTRIÇÃO INICIAL.pdf, enquanto os valores superfaturados 

estavam registrados no arquivo NUTRIÇÃO.pdf, ambos anexados ao e-mail encaminhado 

através de tamaraidr@yahoo.com.br para LUCIANO LEANDRO DEMARCHI 

(juizo2016@gmail.com): 

 

Arquivo “NUTRIÇÃO INICIAL.pdf”, anexo ao e-mail de 23/10/18 às 15:43 (valor real) 

 
35 Embora a planilha de valores superfaturados no arquivo “ALIMENTAÇÃO.pdf”, anexo ao e-mail de 
18/09/18 às 16:28, incluísse a previsão de R$ 31.224,80 para a UPA Caxias I (o que ensejou a emissão da Nota 
Fiscal nº 385 da DORVILLE), tal valor não está sendo levado em consideração no cálculo por não ter sido 
localizado o pagamento da nota fiscal pelo INSTITUTO DATA RIO. 
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Arquivo “NUTRIÇÃO.pdf”, anexo ao e-mail de 23/10/18 às 15:43 (valor superfaturado) 

 

  Poucos antes, LUCIANO LEANDRO DEMARCHI havia encaminhado a planilha 

contendo valores superfaturados (“NUTRIÇÃO.pdf”) para CARLA DOS SANTOS BRAGA 

(nutricarlaa@gmail.com – cfr. e-mail de 23/10/2018 às 14:47). 

  Depois de receber a planilha com valores superfaturados, CARLA DOS 

SANTOS BRAGA dirigiu-se a LUCIANO LEANDRO DEMARCHI para solicitar o 

encaminhamento da “outra planilha” (ou seja, a planilha com indicação dos valores 

reais), a fim de prever quanto permaneceria em poder da DORVILLE SOLUÇÕES, e quanto 

seria objeto de repasse para LEANDRO BRAGA DE SOUSA: 

 

 

  Às 08:47 do dia 24 de outubro de 2018, o e-mail 

ddorville.alimentos@gmail.com encaminharia para LUCIANO LEANDRO DEMARCHI 

(juizo2016@gmail.com) e para GUSTAVO DUQUE E SILVA (gustavoduque.idr@gmail.com) 

as notas fiscais emitidas com base na planilha contendo valores superfaturados. Dois dias 

depois (em 26/10/2018), o INSTITUTO DATA RIO realizou o pagamento das cinco notas 

fiscais superfaturadas, mediante autorização de LUIZ ROBERTO MARTINS, consumando o 

desvio de recursos públicos. 
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  A partir da comparação entre as planilhas encaminhadas no e-mail de 

17/08/2018 às 11:05, pode-se estimar o montante desviado em R$ 66.139,20: 

 

UNIDADE 
JUNHO/2018 

Valor real 
Valor 

superfat. 

UPA Caxias I - - 

UPA Caxias II 18.316,80  19.990,80  

UPA C. Grande I 33.907,00  53.304,40  

UPA C. Grande II  30.241,20  57.693,50  

UPA Cabuçu - -  

UPA B. Botafogo -  -  

UPA Magé -  -  

UPA Queimados -  - 

UPA Santa Cruz 16.716,40  42.560,30  

TOTAL  102.640,20   173.549,00  

VALOR DESVIO 70.908,80 (40,86%) 

 

  A partir da rotina de superfaturamento nas notas fiscais emitidas pela 

DORVILLE REFEIÇÕES em face do INSTITUTO DATA RIO, já observada em relação aos 

serviços prestados nos meses de abril a agosto de 2016, outubro a dezembro de 2017 e 

janeiro a setembro de 2018, pode-se estimar que, em média, aproximadamente 34% (trinta 

por cento) do valor das notas fiscais era desviado, dos cofres públicos da saúde, por LUIZ 

ROBERTO MARTINS e CARLA DOS SANTOS BRAGA, e apropriado por LEANDRO BRAGA DE 

SOUZA: 

NF REFERÊNCIA VALOR NF VALOR DESVIO % DESVIADO 

Abril/16 419.579,60 70.199,70 16,73% 

Maio/16 444.421,50 57.703,80 12,98% 

Junho/16 419.508,70 142.454,60 33,96% 

Julho/16 431.912,11 171.797,21 39,78% 

Agosto/16 460.905,00 210.083,60 45,58% 

Outubro/17 453.838,10 143.838,00 31,69% 

Novembro/17 468.259,00 157.000,00 33,53% 

Dezembro/17 439.631,00 120.260,00 27,35% 

Janeiro/18 335.180,00 102.966,00 30,72% 

Fevereiro/18 247.477,80 84.581,40 34,18% 
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Março/18 296.653,40 135.487,30 45,67% 

Maio/18 232.731,10 114.386,90 49,15% 

Junho/18 180.545,20 73.414,70 40,66% 

Julho/18 208.000,30 104.953,30 50,46% 

Agosto/18 168.779,40 66.139,20 39,19% 

Setembro/18 173.549,00 70.908,80 40,86% 

TOTAL 5.380.972,21 1.826.174,71 33,94% 

 

  O caráter rotineiro e habitual desses desvios é corroborado por declaração 

da própria CARLA DOS SANTOS BRAGA em áudio de Whatsapp enviado no dia 08/03/2018 

às 20:02:36, onde a mesma expressamente admite que promove a entrega de valores 

desviados em espécie para LEANDRO BRAGA DE SOUSA, desde o momento de sua 

contratação pelo INSTITUTO DATA RIO36, em abril de 2016. 

  Considerando, assim, que a DORVILLE SOLUÇÕES recebeu R$ 11.635.382,81 

do INSTITUTO DATA RIO entre junho de 2016 e dezembro de 2018, pode se estimar o valor 

total da lesão causada ao patrimônio público, fruto do desvio de recursos públicos da 

saúde, em pelo menos aproximadamente 34% do valor recebido, ou seja, R$ 3.950.000,00 

(três milhões, novecentos e cinquenta mil reais).  

 

IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS DEMANDADOS NO ESQUEMA DELITUOSO  

De acordo com o exposto no tópico acima, que detalhou a rotina de 

desvio dos recursos públicos da saúde, geridos pelo INSTITUTO DATA RIO, pôde-se verificar 

que a organização social encontrava-se à mercê de um esquema delituoso, montado e 

executado pelos réus, para o fim último de promover o desvio dos recursos públicos 

estaduais que lhe eram repassados por ocasião da celebração dos contratos de gestão das 

unidades de pronto atendimento já referidas. 

 
36 “(...) Eu já faço isso vai fazer dois anos em abril, né? E então não tem porque, né? Nunca deu ruim, porque 
que deu ruim agora que entrou um personagem novo?” (áudio 71e0d2fd-4a11-4194-8950-
c7a9c941cbc0.opus) 
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Para a fiel execução deste desiderato, cada um dos réus ocupava um 

posto na estrutura hierárquica do esquema delituoso, com funções previamente 

determinadas e coordenadas pelo comando do referido esquema. Deste modo, e de acordo 

com o que restou evidenciado pelas provas colhidas no curso das investigações criminais 

promovidas pelo Ministério Público, em especial as quebras de sigilo de dados dos 

investigados, aqui demandados, verificou-se que a estrutura da organização montada 

dentro e fora do INSTITUTO DATA RIO contava com: 1) um núcleo de comando, ocupado 

pelo réu LUIZ ROBERTO MARTINS; 2) um núcleo administrativo, composto pelos réus 

LUCIANO LEANDRO DEMARCHI e LISLIE RACHEL DE MONROE CARVALHO; 3) um núcleo 

empresarial, ocupado pela Ré CARLA DOS SANTOS BRAGA; e 4) um núcleo financeiro, 

ocupado por LEANDRO BRAGA DE SOUSA. 

A participação de cada um dos réus nessa estrutura delituosa será melhor 

vista adiante.  

 

IV.1 - NÚCLEO DO COMANDO: LUIZ ROBERTO MARTINS 

No topo do esquema delituoso, encontrava-se o Presidente do Conselho 

Administrativo do IDR, LUIZ ROBERTO MARTINS, gestor de fato da organização social e 

detentor último de poder decisório no esquema de desvio de recursos públicos da saúde.  

LUIZ ROBERTO MARTINS era quem exercia o comando do esquema 

delituoso engendrado pelos réus, decidindo quanto ao emprego e destino dos recursos 

públicos auferidos pela organização social, a partir dos contratos de gestão celebrados.  

Dentre as inúmeras tarefas desenvolvidas por LUIZ ROBERTO MARTINS 

na qualidade de comandante do esquema de desvio das verbas públicas da saúde geridas 

pelo IDR estavam: definir os ocupantes dos cargos de direção da organização social, de 

modo a assegurar o controle sobre as deliberações da entidade; abordar e negociar com 

agentes públicos visando à obtenção de novos contratos de gestão em favor do IDR; 

pactuar acordos com os fornecedores da organização social, quanto ao pagamento de 

vantagens indevidas em favor do comando do esquema ou de terceiros indicados pelo 

mesmo; autorizar pagamentos extraoficiais (“por fora”) para dirigentes da organização 
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social que participam das atividades ilícitas; e liberar os pagamentos superfaturados em 

favor dos fornecedores da organização social, viabilizando o desvio e posterior apropriação 

dos recursos públicos. 

Com efeito, LUIZ ROBERTO MARTINS ocupou ostensivamente a 

Presidência do INSTITUTO DATA RIO ao menos a partir do ano de 2007, à época em que a 

associação assumiu sua atual denominação37. Embora a Presidência do INSTITUTO DATA 

RIO tenha sido assumida pelo ex-Diretor Financeiro JORGE CORRAL DE OLIVEIRA no ano de 

2012, foi o próprio LUIZ ROBERTO MARTINS, na qualidade de Presidente do Conselho de 

Administração da organização social, quem subscreveu os contratos de gestão celebrados 

com a Secretaria Estadual de Saúde para administração das Unidades de Pronto 

Atendimento de Campo Grande I, Campo Grande II, Caxias I (Lafaiete), Caxias II (Sarapuí), 

Magé, Mesquita, Nova Iguaçu I (Cabuçu), Nova Iguaçu II (Bairro Botafogo), Queimados e 

Santa Cruz, entre os anos de 2012 e 2013. 

  No que diz respeito ao comando exercido por LUIZ ROBERTO MARTINS sobre 

a liberação de pagamentos por parte da organização social, o mesmo restou confirmado 

por e-mail datado de 19/05/2016, no qual CARLA DOS SANTOS BRAGA dirige a solicitação 

de pagamento das notas fiscais da DORVILLE ao Presidente do Conselho de Administração 

do INSTITUTO DATA RIO: 

 

  Veja-se, no mesmo sentido, telas do aplicativo Whatsapp recuperadas do 

“backup” em nuvem de CARLA DOS SANTOS BRAGA, registrando outras cobranças de 

liberação de pagamentos dirigidas a LUIZ ROBERTO MARTINS em 13 e 14 de junho de 2017: 

 
37 Anteriormente, a entidade se denominava “INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS RIO DE JANEIRO – IPPRJ”. 
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deleted-Screenshot_20170613-
143642.png 

deleted-Screenshot_20170614-
114239.png 

   

Na mesma linha, quando LUCIANO LEANDRO DEMARCHI indaga a TAMARA 

FELIX FIGUEIRA DOS SANTOS sobre os pagamentos mais recentes realizados pelo 

INSTITUTO DATA RIO, em favor das empresas MANTEM SERVIÇOS EMPRESARIAIS e E JOB 

COMUNICAÇÃO38, a Gerente Financeira responde encaminhando planilha indicando os 

“últimos pagamentos realizados pelo sr LUIZ”39. 

  Os diálogos mantidos por Whatsapp entre LUCIANO LEANDRO DEMARCHI e 

CARLA DOS SANTOS BRAGA, já reproduzidos acima, confirmam que os recursos do 

INSTITUTO DATA RIO somente eram liberados mediante autorização de LUIZ ROBERTO 

MARTINS. Nas mensagens trocadas, LUCIANO LEANDRO DEMARCHI deixa claro que a 

 
38 Cfr. e-mail enviado por juizo2016@gmail.com no dia 20/08/2018 às 10:38 

39 Cfr. e-mail recebido por juizo2016@gmail.com no dia 20/08/2018 às 10:53 
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responsabilidade por autorizar os pagamentos em favor da DORVILLE SOLUÇÕES é do 

“Patrão”, referindo-se a LUIZ ROBERTO MARTINS. Veja-se, por exemplo: 

 

 

 

   

LUCIANO DEMARCHI pede que CARLA 
BRAGA avise quando enviar as notas fiscais 
da DORVILLE, para dar ciência a LUIZ 
ROBERTO MARTINS 

LUIZ ROBERTO MARTINS pede que CARLA 
BRAGA informe em qual conta da DORVILLE 
deverá ser realizado o pagamento 

LUCIANO DEMARCHI afirma que “não tenho 
como saber” quando LUIZ ROBERTO 
MARTINS realizaria o pagamento para a 
DORVILLE SOLUÇÕES 
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Após a revogação da prisão decretada pela Justiça Federal no âmbito da 

Operação “Pão Nosso”, CARLA DOS SANTOS BRAGA dirigiu-se a LEANDRO BRAGA DE SOUSA 

para pedir informações sobre a liberação de pagamentos do INSTITUTO DATA RIO em favor 

da DORVILLE SOLUÇÕES. Nestas mensagens, CARLA DOS SANTOS BRAGA refere-se a LUIZ 

ROBERTO MARTINS como responsável pelos pagamentos, utilizando-se da alcunha de 

“VOVÔ”40, enquanto LEANDRO BRAGA DE SOUSA se refere a “VELHINHO” (LUIZ ROBERTO 

MARTINS nasceu em 14/02/1951, tendo atualmente 69 anos de idade): 

 

 
40 Outro alvo da operação policial, BRUNO JOSÉ DA COSTA KOPKE RIBEIRO também se utiliza da alcunha 
“VOVÔ” para referir-se a LUIZ ROBERTO MARTINS nas ligações do terminal 21982781735 no dia 23/10/2019 
às 11:37:03, no dia 31/10/2019 às 20:46:36 e no dia 06/11/2019 às 13:13:21. Merece destaque, neste 
contexto, o diálogo mantido pelo terminal 21982781735 no dia 17/10/2019 às 19:53:02, em que BRUNO JOSÉ 
DA COSTA KOPKE RIBEIRO refere-se ao “VOVÔ” como “nosso chefão” (trecho a 06m07s). 

Áudio de CARLA BRAGA: “Bom dia, primo. 
Quando você tiver notícia do nosso VOVÔ... 
Por favor, pelo amor de Deus, dê esse 
presente de Páscoa para mim e para os 
funcionários. (risos) Um beijo grande.” 

Áudio de CARLA BRAGA: “Só pra te botar 
tranquilo, tá tudo bem encaminhado, tá? As 
coisas tão... tão se clareando muita coisa. 
Deus é justo”. 

Áudio de CARLA BRAGA: “Nós estamos! 
Então tá, um beijo!”. 
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  Além do controle ostensivo exercido no INSTITUTO DATA RIO, as provas 

obtidas no curso das investigações criminais demonstraram que LUIZ ROBERTO MARTINS 

foi um dos principais beneficiários dos atos de improbidade administrativa praticados, 

tendo também recebido o repasse dos valores desviados dos contratos de gestão 

celebrados pela entidade, ora por intermédio de LEANDRO BRAGA DE SOUSA (como será 

detalhado mais adiante), ora através de outras empresas subcontratadas pelo IDR para a 

prestação de serviços destinados à execução dos contratos de gestão.  

Com efeito, a quebra do sigilo bancário de LUIZ ROBERTO MARTINS apontou 

a existência de diversos depósitos em espécie em sua conta bancária, provenientes da 

empresa PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. (CNPJ nº 04.300.205/0001-43), na 

vigência de subcontratação celebrada pelo INSTITUTO DATA RIO. 
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Conforme instrumentos contratuais disponibilizados nos Portais de 

Transparência das organizações sociais, a PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. foi 

contratada em 2013 para a prestação de “serviços de esterilização de instrumentos médico 

hospitalar” nas UPAs administradas pelo INSTITUTO DATA RIO. 

 Segundo registrado na movimentação bancária de LUIZ ROBERTO MARTINS, 

a empresa PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. foi identificada como responsável 

pela realização de 6 (seis) depósitos em espécie na conta bancária pessoal do Presidente 

do Conselho de Administração do INSTITUTO DATA RIO, no total de R$ 140.000,00 (cento 

e quarenta mil reais). Constam, além disso, mais 4 (quatro) depósitos em espécie na conta 

de LUIZ ROBERTO MARTINS, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), nas quais figura 

como depositante MARIA EDUARDA ANTONIO CORREIA (CPF nº 147.705.577-01), filha de 

ANSELMO CURVELO CORREIA (CPF nº 856.976.137-68), sócio-administrador da PERFEKTA 

SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO. 

  Todos os depósitos acima referidos foram realizados poucos dias após os 

pagamentos realizados pela referida organização social em favor da PERFEKTA 

ESTERILIZAÇÃO, que auferia mensalmente do INSTITUTO DATA RIO um total de R$ 

130.000,00 (R$ 13 mil por UPA). A rotina de depósitos em espécie na conta do Presidente 

do Conselho de Administração do INSTITUTO DATA RIO, provenientes de empresário 

subcontratado pela organização social, demonstra que LUIZ ROBERTO MARTINS auferia 

“comissão” sobre os pagamentos liberados em benefício da PERFEKTA ESTERILIZAÇÃO, à 

semelhança do que se verificou com a DORVILLE SOLUÇÕES: 

PAGAMENTOS INST. DATA RIO 
x PERFEKTA ESTERILIZAÇÕES 

 
DEPÓSITOS EM ESPÉCIE NA CONTA DE 

LUIZ ROBERTO MARTINS 

DATA CONTA VALOR  DATA DEPOSITANTE VALOR 

05/09/2016 283843 13.000,00  

20/09/2016 
(6 dias após 
pagamento) 

PERFEKTA 
SERVIÇOS DE 

ESTERILIZAÇÃO 
25.000,00 

14/09/2016 

283940 13.000,00  

283959 13.000,00  

318507 13.000,00  

327158 13.000,00  

308501 13.000,00  

309338 13.000,00  

324450 13.000,00  

324469 13.000,00  

324477 13.000,00  
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03/01/2017 

283940 13.000,00  

05/01/2017 
(2 dias após 
pagamento) 

PERFEKTA 
SERVIÇOS DE 

ESTERILIZAÇÃO 
 33.000,00  

283959 13.000,00  

318507 13.000,00  

327158 13.000,00  

308501 13.000,00  

309338 13.000,00  

283843 13.000,00  

324450 13.000,00  

324469 13.000,00  

324477 13.000,00  

02/02/2017 

283940 13.000,00  

24/02/2017 
(22 dias após 
Pagamento) 

MARIA 
EDUARDA 
ANTONIO 
CORREIA 

30.000,00 

283959 13.000,00  

318507 13.000,00  

327158 13.000,00  

308501 13.000,00  

309338 13.000,00  

283843 13.000,00  

324450 13.000,00  

324469 13.000,00  

324477 13.000,00  

23/06/2017 

318507 13.000,00  

12/07/2017 
(19 dias após 
pagamento) 

PERFEKTA 
SERVIÇOS DE 

ESTERILIZAÇÃO 
 20.000,00  

309338 13.000,00  

324450 13.000,00  

324469 13.000,00  

324477 13.000,00  

17/07/2017 

283940 13.000,00  

24/07/2017 
(4 dias após 
pagamento) 

MARIA 
EDUARDA 
ANTONIO 
CORREIA 

 

20.000,00 

283959 13.000,00  

283959 13.000,00  

327158 13.000,00  

327158 13.000,00  

308501 13.000,00  

283843 13.000,00  

324477 13.000,00  

20/07/2017 

318507 13.000,00  

324450 13.000,00  

324469 13.000,00  

30/08/2017 

283940 13.000,00  

05/09/2017 
(6 dias após 
pagamento) 

PERFEKTA 
SERVIÇOS DE 

ESTERILIZAÇÃO 
 20.000,00  

283959 13.000,00  

318507 13.000,00  

327158 13.000,00  

308501 13.000,00  

309338 13.000,00  

283843 13.000,00  

324450 13.000,00  

324469 13.000,00  

324477 13.000,00  

28/11/2017 283940 13.000,00  01/12/2017 PERFEKTA  30.000,00  
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283959 13.000,00  (3 dias após 
pagamento) 

SERVIÇOS DE 
ESTERILIZAÇÃO 318507 13.000,00  

327158 13.000,00  

308501 13.000,00  

309338 13.000,00  

283843 13.000,00  

324450 13.000,00  

324469 13.000,00  

324477 13.000,00  

26/12/2017 

283940 13.000,00  

25/01/2018 
(30 dias após 
Pagamento) 

MARIA 
EDUARDA 
ANTONIO 
CORREIA 

25.000,00 

283959 13.000,00  

318507 13.000,00  

327158 13.000,00  

308501 13.000,00  

309338 13.000,00  

283843 13.000,00  

324450 13.000,00  

324469 13.000,00  

324477 13.000,00  

28/02/2018 

318507 13.000,00  

09/03/2018 
(9 dias após 
pagamento) 

MARIA 
EDUARDA 
ANTONIO 
CORREIA 

25.000,00 

308501 13.000,00  

309338 13.000,00  

324450 13.000,00  

324469 13.000,00  

324477 13.000,00  

27/04/2018 

318507 13.000,00  04/05/2018 
(7 dias após 
pagamento) 

PERFEKTA 
SERVIÇOS DE 

ESTERILIZAÇÃO 
 12.000,00  308501 13.000,00  

324450 13.000,00  

TOTAL PAGO 
1.105.000,0

0 
 TOTAL DEPÓSITOS ESPÉCIE 240.000,00 

 

  De modo similar, os pagamentos realizados pelo INSTITUTO DATA RIO em 

favor de MARIO ROCHA AUDITORES ASSOCIADOS (CNPJ nº 34.167.056/0001-57) também 

viriam a gerar, no mesmo dia, depósitos em dinheiro em espécie na conta bancária de 

LUIZ ROBERTO MARTINS: 

PAGAMENTOS IDR x 
MARIO ROCHA AUDITORES 

 
DEPÓSITOS EM ESPÉCIE MARIO ROCHA AUDITORES 

x LUIZ ROBERTO MARTINS 

DATA CONTA VALOR  DATA LANÇAMENTO VALOR 

14/04/2014 288500  58.656,25   14/04/2014 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO  12.500,00  

24/02/2015 288500  58.656,25   24/02/2015 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO  12.500,00  

01/04/2015 288500  58.656,25   01/04/2015 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO  12.500,00  

TOTAL PAGO 175.968,75  TOTAL DEPOSITADO 37.500,00 
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  A despeito de PERFEKTA ESTERILIZAÇÕES e MARIO ROCHA AUDITORES 

terem optado pela realização de depósitos de dinheiro em espécie nas contas bancárias 

de LUIZ ROBERTO MARTINS, evitando a realização de transferências bancárias que 

permitissem rastrear a origem do dinheiro, as partes envolvidas na operação cometeram 

algum deslize que possibilitou à instituição financeira identificar a origem dos depósitos. 

Contudo, restam centenas de outros lançamentos nas contas de LUIZ ROBERTO MARTINS, 

no período em que esteve à frente do INSTITUTO DATA RIO e do INSTITUTO UNIR SAÚDE, 

que totalizam mais de R$ 2,8 milhões em depósitos em espécie41, cuja origem não foi 

identificada ou nas quais o próprio titular figura como depositante, a indicar que o 

montante desviado em favor do comandante da organização certamente será muito 

superior ao que se logrou identificar até o presente momento. 

  Em diálogo interceptado mediante autorização judicial, BRUNO JOSÉ DA 

COSTA KOPKE RIBEIRO menciona que LUIZ ROBERTO MARTINS (referido pela alcunha de 

“VOVÔ”) teria se referido aos contratos das UPAs da Zona Oeste como “nossa galinha dos 

ovos de ouro”, a confirmar que os contratos de gestão das unidades em questão lhe 

renderiam lucros significativos: 

 (a partir de 31s) 

BRUNO: Meu irmão, eu tô com a perna até tremendo. VOVÔ me ligou 

agora. "E aí, Dr. BRUNO, boa tarde!” Eu falei: “Oi chefe...” Até 

tremi... “Como é que está o senhor”. "Tudo bem. E SOFIA como é 

que está?” “Tá linda, né Doutor.” “BRUNINHA está bem?" Eu falei: 

“Tá”. "Que bom. E você Doutor, como é que você tá?" Eu falei: “Tô 

bem, graças a Deus.” Meu irmão... "E nossa Zona Oeste?” Falei: 

“Tudo tranquilo.” "Doutor, pulso firme hein! Não larga a rédea não. 

Fique em cima mesmo, tudo certinho." “Não chefe, eles são muito 

sem experiência, mas tem uma coisa boa. Aproveitaram os médicos 

tudo através do senhor. O senhor resolve tudo”. "Doutor, estamos 

 
41 Mais especificamente: R$ 1.405.448,76 em lançamentos de “DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO”, R$ 718.910,32 
em lançamentos de “TEC DEPOSITO DINHEIRO”, R$ 572.270,00 em lançamentos de “DEPOSITO EM 
DINHEIRO”, R$ 104.850,00 em lançamentos de “DEPOSITO DINHEIRO” e R$ 17.586,39 em lançamentos de 
“DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA”, totalizando R$ 2.819.065,47. 
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juntos, hein? Não deixa nossa galinha dos ovos de ouro acabar 

não, hein? Resolve tudo!" Meu irmão. Não entendi nada, nada, 

nada... (ligação do terminal 21982781735 no dia 06/11/2019 às 

13:13:21) 

  Tais provas revelam o mecanismo ilícito através do qual LUIZ ROBERTO 

MARTINS amealhou mais de um milhão e meio de reais em espécie, que foram 

apreendidos em seu poder pela Polícia Federal, na residência que mantém no Município 

de Valença/RJ, por ocasião da deflagração da “Operação Favorito”, em 14 de maio de 2020: 

 

IV.2 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO: LUCIANO LEANDRO DEMARCHI E LISLE RACHEL DE 

MONROE CARVALHO 

  O esquema delituoso engendrado pelos réus contava com agentes 

integrantes do primeiro escalão da organização social que, subordinados ao comando, 
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executavam (diretamente ou por intermédio de subordinados) as tarefas necessárias para 

viabilizar o desvio dos recursos públicos administrados pela organização social.  

  O primeiro integrante do núcleo administrativo é LUCIANO LEANDRO 

DEMARCHI, a quem incumbia – como já mencionado na narrativa do tópico acima - 

encaminhar a CARLA DOS SANTOS BRAGA as planilhas com quantitativos de refeições 

superiores ao efetivamente fornecido, de modo a orientar a emissão das notas fiscais 

superfaturadas em nome da DORVILLE SOLUÇÕES.  

  De forma mais abrangente, LUCIANO LEANDRO DEMARCHI atuava como 

intermediário entre a empresária CARLA DOS SANTOS BRAGA e o comandante do esquema 

delituoso LUIZ ROBERTO MARTINS, cobrando da empresária a emissão das notas fiscais 

superfaturadas e o encaminhamento de dados bancários, como já narrado acima. Por outro 

lado, LUCIANO LEANDRO DEMARCHI recebia os requerimentos de CARLA DOS SANTOS 

BRAGA, quando esta solicitava a liberação de pagamentos ou o encaminhamento das 

planilhas com indicação do valor real dos serviços prestados, para definição do montante 

a ser repassado para LEANDRO BRAGA DE SOUSA. 

  Outrossim, LUCIANO LEANDRO DEMARCHI também foi responsável por 

providenciar a contratação da DORVILLE REFEIÇÕES, empresa indicada por LEANDRO 

BRAGA DE SOUSA para participar do esquema de desvio de recursos públicos geridos pelo 

INSTITUTO DATA RIO. Em e-mail datado de 11/03/2016, CARLA DOS SANTOS BRAGA 

(nutricarla@ig.com.br) encaminhou a LUCIANO LEANDRO DEMARCHI a documentação 

necessária para a futura contratação da DORVILLE REFEIÇÕES: 
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  Dezessete dias depois, CARLA DOS SANTOS BRAGA encaminhou a LUCIANO 

LEANDRO DEMARCHI a proposta da DORVILLE REFEIÇÕES para prestação de serviços ao 

INSTITUTO DATA RIO, bem como um atestado de capacidade técnica emitido em nome do 

INSTITUTO BRASIL BEM, a fim de instruir o processo de contratação da referida empresa 

de alimentação: 
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  Segundo o atestado de capacidade técnica emitido em nome do INSTITUTO 

BRASIL BEM, a DORVILLE REFEIÇÕES teria fornecido refeições a unidade hospitalar entre 

fevereiro de 2015 e março de 2016: 

 

  No entanto, a declaração apresentada em nome do INSTITUTO BRASIL BEM 

não parece verossímil, considerando que a DORVILLE REFEIÇÕES somente havia emitido 

uma única nota fiscal42 antes de ser contratada pelo INSTITUTO DATA RIO, o que se afigura 

incompatível com o fornecimento regular de refeições em unidade hospitalar43, por 

período superior a um ano. 

  A despeito das inconsistências no atestado de capacidade técnica 

apresentado pela DORVILLE REFEIÇÕES, LUCIANO LEANDRO DEMARCHI providenciou a 

instrução do processo de contratação da referida empresa, que também foi instruído com 

 
42 Conforme registrado em e-mail enviado por ddorville.alimentos@gmail.com para LUCIANO LEANDRO 
DEMARCHI (juizo2016@gmail.com) no dia 10/05/2016 às , a primeira nota fiscal emitida pela DORVILLE 
REFEIÇÕES em face do INSTITUTO DATA RIO, referente ao fornecimento de refeições na UPA de Mesquita em 
abril de 2016, tinha o número 002, a indicar que antes de sua contratação pela organização social a empresa 
havia emitido somente uma nota fiscal. 

43 Note-se, ainda, que o atestado de capacidade técnica sequer especifica em qual unidade hospitalar teria 
sido prestado o serviço de fornecimento de refeições, o que inviabilizaria a confirmação da informação. 
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certidões encaminhadas por CARLA DOS SANTOS BRAGA para o e-mail 

juizo2016@gmail.com no dia 29/03/2016 às 11:51. 

  Esta não foi a primeira vez que LUCIANO LEANDRO DEMARCHI envolveu-se 

em contratação irregular custeada com recursos públicos: por força de sentença prolatada 

pela 3ª Vara Federal de São João de Meriti no Processo nº 0005062-68.2013.4.02.5110, 

LUCIANO DEMARCHI foi condenado por crime de dispensa indevida de licitação44 cometido 

no ano de 2004, à época em que ocupava o cargo de Secretário de Saúde do Município de 

Mesquita. 

  LUCIANO LEANDRO DEMARCHI também direcionou as contratações do 

INSTITUTO DATA RIO em favor de empresas controladas pelo próprio Superintendente de 

Serviços de Saúde da organização social, a saber: 

- MANTEM SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ nº 

07.583.240/0001-05) – empresa contratada para prestação de 

serviços de manutenção predial nas Unidades de Pronto 

Atendimento geridas pelo INSTITUTO DATA RIO. Valor recebido da 

organização social: R$ 4.483.587,50, entre os meses de junho de 

2016 e novembro de 2018. A empresa se encontra em nome da 

“laranja” ANA AMÉLIA DANTAS DA FONSECA, cuja atuação é 

subordinada45 a LUCIANO LEANDRO DEMARCHI, que é o efetivo 

 
44 A entidade favorecida com a dispensa indevida de licitação foi a MULTIPROF – COOPERATIVA 
MULTIPROFISSIONAL DE SERVIÇOS, cooperativa de trabalho vinculada a MARIO PEIXOTO, que foi 
recentemente alvo de decreto de prisão preventiva no âmbito da “Operação Favorito” da Força Tarefa da 
Lava Jato no Rio de Janeiro. 

45 Veja-se, apenas a título ilustrativo: e-mail recebido por juizo2016@gmail.com no dia 15/01/2018 às 10:46, 
no qual ANA AMELIA encaminha a LUCIANO minuta de carta de apresentação da empresa MANTEM, "caso 
deseje fazer alguma alteração"; e-mails recebido por juizo2016@gmail.com no dia 02/07/2018 às 09:19, às 
09:24, às 09:26, às 09:29 e às 09:35, em que ANA AMELIA encaminha a LUCIANO propostas comerciais 
elaboradas em nome da empresa MANTEM; e-mail recebido por juizo2016@gmail.com no dia 12/07/2018 
11:35, em que ANA AMELIA encaminha a LUCIANO a "relação de funcionários solicitada"; e-mail recebido por 
juizo2016@gmail.com no dia 18/09/2018 às 14:21, em que ANA AMELIA encaminha para LUCIANO sua 
Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física; e-mails recebidos por juizo2016@gmail.com no dia 
13/03/2018 às 14:13, no dia 12/03/2019 às 15:14, no dia 26/03/2019 às 10:47, no dia 01/04/2019 às 15:58 e 
no dia 04/04/2019 às 15:11, em que ANA AMELIA encaminha para LUCIANO boletos a serem pagos pela 
empresa MANTEM. 
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controlador46 da MANTEM SERVIÇOS. Além de prestar serviços nas 

UPAs administradas pelo INSTITUTO DATA RIO, a MANTEM SERVIÇOS 

EMPRESARIAIS também celebrou pelo menos outros quatro 

contratos com o INSTITUTO UNIR SAÚDE47. Além das organizações 

sociais controladas por LUIZ ROBERTO MARTINS (INSTITUTO DATA 

RIO e INSTITUTO UNIR SAÚDE), a MANTEM SERVIÇOS EMPRESARIAIS 

também foi manteve contratos com ASSOCIAÇÃO MAHATMA 

GANDHI48 e IDAB – INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL49; 

- FCAS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA (CNPJ nº 

11.337.470/0001-61) – empresa contratada para prestar serviços de 

treinamento a profissionais da saúde nas Unidades de Pronto 

Atendimento geridas pelo INSTITUTO DATA RIO. Valor recebido da 

organização social: R$ 703.875,00, entre os meses de março e 

dezembro de 2014. À época de sua contratação pelo INSTITUTO 

DATA RIO, a FCAS CONSULTORIA se encontrava em nome50 de LUIZ 

CLAUDIO DA COSTA (CPF nº 883.053.177-49), que posteriormente 

 
46 Veja-se, apenas a título ilustrativo: e-mails recebidos por juizo2016@gmail.com no dia 14/04/2016 às 09:53 
e no dia 03/08/2017 às 10:32, onde se registra que o endereço eletrônico de LUCIANO é o e-mail de 
recuperação de mantemservicos@gmail.com; e-mail enviado por juizo2016@gmail.com no dia 02/06/2016 
às 11:35, em que o remetente se identifica como “LUCIANO da MANTEM”; e-mails enviados por 
juizo2016@gmail.com no dia 31/10/2017 às 19:07 e no dia 05/11/2017 às 09:38, em que LUCIANO 
encaminha proposta de serviços da MANTEM para EDUARDO LOUZADA da ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI; 
e-mails enviados por juizo2016@gmail.com nos dias 03/04/2018 às 09:06 e no dia 08/06/2018 às 16:35, em 
que LUCIANO encaminha notas fiscais emitidas pela MANTEM para a ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI; e-
mails recebidos por juizo2016@gmail.com no dia 04/12/2017 às 15:53, no dia 17/04/2018 às 09:56 e no dia 
01/06/2018 às 19:09, em que a empresa de contabilidade REZENDE SERVIÇOS encaminha a LUCIANO boletos 
para pagamento de honorários da MANTEM. 

47 Referentes à prestação de serviços de manutenção predial e preventiva nas UPAs de Mesquita, Queimados, 
Bairro Botafogo e Cabuçu – cfr. e-mail recebido por juizo2016@gmail.com no dia 21/08/2018 às 08:31. 

48 Prestação de serviços de limpeza e conservação no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, da 
Prefeitura de Itaboraí – cfr. e-mail recebido por juizo2016@gmail.com no dia 09/01/2019 às 14:52. 

49 Prestação de serviços de manutenção predial nas UPAs de Botafogo, Copacabana, Lafaiete e Taquara – cfr. 
e-mail enciado por juizo2016@gmail.com no dia 26/07/2018 às 13:01. 

50 Em 15/05/2015, LUIZ CLAUDIO DA COSTA foi sucedido por ADRIANO COSTA FERREIRA (CPF nº 883.766.217-
34) e THIAGO DOS SANTOS FERREIRA (CPF nº 139.339.017-07), “laranjas” de LEANDRO BRAGA DE SOUSA nas 
empresas F&T DOS LAGOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA (CNPJ nº 08.928.548/0001-08) e CCM 
SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ nº 13.375.920/0001-36), respectivamente. 
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assumiria a Gerência de Compras e Contratos da organização social; 

no entanto, a prova colhida mediante afastamento do sigilo 

telemático demonstra que LUCIANO LEANDRO DEMARCHI é o efetivo 

controlador51 da FCAS CONSULTORIA. Além de prestar serviços nas 

UPAs administradas pelo INSTITUTO DATA RIO, a FCAS CONSULTORIA 

também foi contratada pela ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI52, 

para prestação de serviços de engenharia clínica no Hospital 

Municipal Desembargador Leal Júnior, em Itaboraí; 

- E JOB COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ nº 08.583.875/0001-75) 

– empresa contratada para prestação de serviços de publicidade e 

propaganda nas Unidades de Pronto Atendimento geridas pelo 

INSTITUTO DATA RIO. Valor recebido da organização social: R$ 

3.241.618,70, entre os meses de agosto de 2013 e novembro de 

2018. Trata-se de pessoa jurídica em nome de NORMA GODOY 

LEMOS (CPF nº 036.545.467-22), com quem LUCIANO LEANDRO 

DEMARCHI mantém relacionamento afetivo53. 

  LUCIANO LEANDRO DEMARCHI também possui atuação no grupo 

empresarial de LEANDRO BRAGA DE SOUSA, assumindo como “responsável técnico em 

saúde” na empresa LP ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA (CNPJ nº 28.958.857/0001-

38): 

 
51 Veja-se, apenas a título ilustrativo: e-mails recebidos por juizo2016@gmail.com no dia 28/09/2017 às 
14:22, em que o contador encaminha para LUCIANO minuta de alteração do contrato social da FCAS 
CONSULTORIA; e-mail enviado por juizo2016@gmail.com no dia 31/10/2017 às 19:07, em que LUCIANO 
encaminha para a ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI proposta de serviços de engenharia clínica da FCAS 
CONSULTORIA; e-mails enviados por juizo2016@gmail.com nos dias 03/04/2018 às 13:18 e no dia 
08/06/2018 às 16:35, em que LUCIANO encaminha notas fiscais emitidas pela FCAS CONSULTORIA para a 
ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI; e-mails recebidos por juizo2016@gmail.com no dia 04/12/2017 às 15:53, 
no dia 17/04/2018 às 09:56 e no dia 01/06/2018 às 19:09, em que a empresa de contabilidade REZENDE 
SERVIÇOS encaminha a LUCIANO boletos para pagamento de honorários da FCAS CONSULTORIA. 

52 Prestação de serviços de engenharia clínica no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, da Prefeitura 
de Itaboraí – cfr. e-mail recebido por juizo2016@gmail.com no dia 05/11/2017 às 09:38. 

53 Veja-se, neste sentido, os e-mails recebidos por juizo2016@gmail.com no dia 22/08/2018 às 19:12, no dia 
13/09/2018 às 16:43, no dia 20/12/2018 às 10:44 e no dia 29/01/2019 às 11:47, entre outros. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE – RN 311 – Dr Luciano1.docx 
Anexo ao e-mail recebido por lbs10@globo.com em 11/02/2018 às 13:49 

   

A segunda integrante do núcleo administrativo do esquema delituoso é LISLE 

RACHEL DE MONROE CARVALHO, Superintendente Financeira e Administrativa do 

INSTITUTO DATA RIO, que concorreu para a prática de desvio de recursos públicos da saúde 

geridos pelo IDR ao elaborar e encaminhar – diretamente ou por intermédio de sua 

subordinada, a Gerente Financeira TAMARA FELIX FIGUEIRA DOS SANTOS – a planilha 

indicando quantidades superfaturadas de refeições fornecidas, que serviria de base para a 

emissão de notas fiscais pela DORVILLE REFEIÇÕES. Os valores superfaturados eram então 

confrontados com uma segunda planilha elaborada pela mesma denunciada, indicando as 

quantidades reais de refeições fornecidas, que serviria para determinar o valor que seria 

efetivamente destinado para a DORVILLE REFEIÇÕES.  Conforme demonstrado no tópico 

anterior da presente inicial, a diferença entre estas planilhas (valor real x valor 

superfaturado) correspondia ao valor desviado dos cofres públicos, que haveria de ser 

repassado por CARLA DOS SANTOS BRAGA em favor de LEANDRO BRAGA DE SOUSA. 

  Embora a Gerente Financeira TAMARA FELIX FIGUEIRA DOS SANTOS 

também encaminhasse planilhas com quantidades superfaturadas para o e-mail de 

LUCIANO LEANDRO DEMARCHI, a mesma não possuía autonomia para atuar, agindo por 

delegação e no cumprimento das instruções de LISLE RACHEL DE MONROE CARVALHO. 

Veja-se, neste sentido, uma eloquente troca de mensagens entre TAMARA FELIX FIGUEIRA 
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DOS SANTOS (tamaraidr@yahoo.com.br) e LUCIANO LEANDRO DEMARCHI 

(juizo2016@gmail.com) no dia 22 de novembro de 2018. 

  Em resposta à solicitação de CARLA DOS SANTOS BRAGA54, TAMARA FELIX 

FIGUEIRA DOS SANTOS encaminhou a LUCIANO LEANDRO DEMARCHI e a LISLE RACHEL DE 

MONROE CARVALHO a planilha com valores superfaturados referente ao fornecimento de 

refeições no mês de outubro de 2018: 

 

  Poucas horas depois, LUCIANO LEANDRO DEMARCHI solicita a TAMARA 

FELIX FIGUEIRA DOS SANTOS que lhe seja encaminhada em e-mail separado “a outra 

planilha”, ou seja, a planilha indicando os valores reais das refeições fornecidas pela 

DORVILLE SOLUÇÕES: 

 

  Em resposta à solicitação de LUCIANO, TAMARA FELIX FIGUEIRA DOS 

SANTOS informa que LISLE RACHEL DE MONROE CARVALHO somente lhe havia enviado a 

planilha com valores superfaturados, a comprovar que a responsabilidade pela elaboração 

 
54 Cfr. e-mail recebido por juizo2016@gmail.com no dia 22/11/2018 às 08:13. 
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de ambas as planilhas era da Superintendente Financeira e Administrativa do INSTITUTO 

DATA RIO: 

 

  LUCIANO LEANDRO DEMARCHI propõe, então, a TAMARA FELIX FIGUEIRA 

DOS SANTOS que solicite a LISLE RACHEL DE MONROE CARVALHO o encaminhamento da 

“outra planilha” (com valores reais), acrescentando que o envio de ambas as planilhas 

(uma com os valores reais, e a outra com os valores superfaturados) seria necessário para 

“executar” o pagamento: 

 

  Evidentemente, as notas fiscais da empresa de alimentação seriam emitidas 

com base em apenas uma das tabelas (a de valores superfaturados), que por sua vez 

ensejariam a realização dos pagamentos pelo INSTITUTO DATA RIO. Ao afirmar que haveria 

necessidade de ambas as planilhas para “executar”, na realidade LUCIANO LEANDRO 

DEMARCHI estava admitindo que os pagamentos em favor da DORVILLE SOLUÇÕES 

estavam condicionados ao desvio do montante excedente ao valor real do serviço, o qual 

somente poderia ser apurado mediante encaminhamento da planilha indicando os 

quantitativos reais do serviço prestado, por parte de LISLE RACHEL DE MONROE 

CARVALHO. 

  Além de sua atuação em organizações sociais, LISLE RACHEL DE MONROE 

CARVALHO também ocupou cargos na Administração Pública Municipal, tendo sido 
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nomeada como Secretária de Saúde do Município de Teresópolis em abril de 2018, 

posteriormente candidatando-se a Vice-Prefeita na mesma Municipalidade: 

 

Fonte: 
https://www.facebook.com/PETTOOFICIAL/photos/a.730380737100805/1093094837496058/ 

 

IV.3 - NÚCLEO EMPRESARIAL: CARLA DOS SANTOS BRAGA 

  A rotina de desvio de recursos públicos, engendrada por LUIZ ROBERTO 

MARTINS, não consistia na apropriação dos recursos diretamente na conta da organização 

social por ele controlada, ocorrendo por intermédio de pagamentos a empresas 

fornecedoras, em montante desproporcional ao real valor dos serviços prestados. Por 

conseguinte, forçoso a comunhão de esforços com empresários, para alcance desta 

finalidade. 

  No curso das investigações criminais desenvolvidas pelo Ministério Público, 

foi possível individualizar, de forma minuciosa, como visto acima, a rotina de desvios de 

recursos públicos por intermédio da DORVILLE SOLUÇÕES E NEGÓCIOS LTDA., contratada 
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pelo INSTITUTO DATA RIO para fornecimento de refeições a Unidades de Pronto 

Atendimento da Secretaria Estadual de Saúde. 

  Com vistas ao alcance do desiderato, a atuação de CARLA DOS SANTOS 

BRAGA, na qualidade de administradora e controladora de fato da empresa DORVILLE 

SOLUÇÕES, foi imprescindível. Como narrado acima, cabia a CARLA DOS SANTOS BRAGA 

desempenhar as seguintes condutas, periodicamente realizadas:  

 i) emitir (ou fazer emitir, através de subordinados) notas 

fiscais registrando valores muito superiores ao custo real dos serviços 

prestados, com base nas planilhas superfaturadas elaboradas por 

LISLE RACHEL DE MONROE CARVALHO e encaminhadas por LUCIANO 

LEANDRO DEMARCHI, a fim de possibilitar que os montantes 

excedentes revertessem em vantagem de outros integrantes do 

esquema delituoso; 

 ii) repassar os valores excedentes ao operador financeiro do 

esquema, o empresário LEANDRO BRAGA DE SOUSA, seja mediante 

entrega de dinheiro em espécie sacado “na boca do caixa”, seja 

mediante pagamento de boletos de terceiros remetidos pelo mesmo. 

  Note-se que os fatos narrados na presente demanda não representam a 

primeira nem a única participação de CARLA DOS SANTOS BRAGA em esquema de desvio 

de dinheiro público gerido por organização social. Conforme denúncia oferecida pela Força-

Tarefa da Lava Jato na Operação “Pão Nosso” no Processo nº 005575862.2018.4.02.5101, 

entre setembro de 2011 e janeiro de 2013, CARLA DOS SANTOS BRAGA concorreu para a 

lavagem de dinheiro desviado pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

INICIATIVA PRIMUS, contratada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado 

do Rio de Janeiro para elaboração e distribuição de desjejum e lanche noturno a internos 

e agentes do sistema prisional. Segundo a imputação do Ministério Público Federal, CARLA 

DOS SANTOS BRAGA recebeu quatorze repasses mensais de R$ 98.000,00, no total de R$ 

1.372.000,00 (um milhão e trezentos e setenta e dois mil reais), na conta bancária da 

empresa “fantasma” NUTRIAÇÃO COMERCIAL LTDA, promovendo em seguida o saque em 
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espécie dos valores, cuja maior parte (R$ 90.000,00 por mês, totalizando R$ 1.260.000,00) 

era devolvida para CARLOS FELIPE DA COSTA ALMEIDA DE PAIVA NASCIMENTO, empresário 

que controlava de fato a OSCIP INICIATIVA PRIMUS. 

  Por tais fatos, CARLA DOS SANTOS BRAGA chegou a ser alvo de mandado de 

prisão temporária expedido pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, cumprido por 

ocasião da deflagração da Operação “Pão Nosso”, em 13 de março de 2018. A privação 

temporária de liberdade, no entanto, não foi suficiente para dissuadir CARLA DOS SANTOS 

BRAGA da continuidade da prática delitiva, comprovando-se que a empresária continuou 

se utilizando da DORVILLE SOLUÇÕES para concorrer ao desvio de recursos públicos 

geridos pelo INSTITUTO DATA RIO, mesmo após o exaurimento do prazo da prisão 

temporária (cfr., no tópico anterior, a narrativa dos pagamentos superfaturados referentes 

aos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2018, 

todos realizados posteriormente à prisão da denunciada). 

  As provas obtidas mediante afastamento do sigilo telemático da conta 

nutricarlaa@gmail.com revelam que CARLA DOS SANTOS BRAGA também concorreu para 

o desvio de recursos públicos provenientes do Município de Magé, através do mesmo 

modus operandi verificado em relação ao INSTITUTO DATA RIO e à INICIATIVA PRIMUS (ou 

seja, recebimento de pagamentos superfaturados seguido de repasse dos valores 

excedentes ao custo real do serviço). Conforme noticiado na imprensa, a NUTRIAÇÃO 

COMERCIAL – empresa controlada por CARLA BRAGA, ainda que oficialmente registrada 

em nome de seus pais – celebrou dois contratos para o fornecimento de merenda às 

escolas da Prefeitura de Magé55, nos anos de 2017 e 2019, no total de aproximadamente 

R$ 65 milhões: 

 
55 Registre-se que o Tribunal de Contas do Estado constatou irregularidades na execução do contrato em 
questão, que ensejaram a aplicação de multa no Processo TCE-RJ nº 213.068-0/18. 
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Fonte: bandnewsfmrio.com.br/editorias-detalhes/exclusivo-copeira-aparece-como-socia-de-
empre 

  Assim como o “backup” dos dados em nuvem de nutricarlaa@gmail.com 

revelou fotografias do controle manuscrito das despesas da DORVILLE SOLUÇÕES, nas quais 

foram registrados os repasses dos valores desviados em favor de LEANDRO BRAGA DE 

SOUSA, também foram obtidas fotos do controle manuscrito das despesas da NUTRIAÇÃO 

COMERCIAL, na qual se registram repasses nos percentuais de 15% (quinze por cento) e 
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de 3% (três por cento) dos valores recebidos a personagens identificados como “01” e 

“02”, respectivamente, em provável referência ao pagamento de propina a agentes 

públicos do Município de Magé: 

 

Fonte: deleted-20170412_105131.jpg (trecho) 

 

 

Fonte: deleted-IMG_2146.jpg (trecho) 

 

 

Fonte: deleted-IMG-20170419-WA0037.jpg (trecho) 
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IV.4 - NÚCLEO FINANCEIRO: LEANDRO BRAGA DE SOUSA 

  Conforme narrado no tópico anterior, a rotina de desvio de recursos 

públicos engendrada por LUIZ ROBERTO MARTINS não se exauria com o depósito dos 

valores superfaturados na conta da DORVILLE SOLUÇÕES; era preciso que os valores 

desviados fossem então arrecadados por um operador financeiro, que se encarregaria de 

disponibilizar os recursos para os destinatários finais que se apropriariam das referidas 

quantias, preferencialmente por meios insuscetíveis de rastreamento no sistema 

financeiro.  

  O operador financeiro do esquema delituoso comandado por LUIZ ROBERTO 

MARTINS era LEANDRO BRAGA DE SOUSA, a quem cabiam as seguintes condutas: 

 i) arregimentar empresários que estivessem dispostos a 

participar do esquema, ou seja, a emitir notas fiscais por valores 

superfaturados e a repassar a LEANDRO BRAGA DE SOUSA os 

montantes excedentes ao valor real dos serviços prestados ou dos 

insumos fornecidos; 

 ii) arrecadar os valores desviados (montantes excedentes ao 

valor real dos serviços ou insumos) junto às empresas que recebiam 

pagamentos superfaturados da organização social, através dos 

seguintes expedientes: 

 ii.1) recebimento de valores superfaturados nas 

contas de pessoas jurídicas diretamente sob seu controle, 

notadamente as empresas L.P. FARMA COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA e BIOLAGOS LABORATÓRIO DE ANÁLISES 

CLÍNICAS EIRELI; 

 ii.2) recebimento de dinheiro em espécie, sacado “na 

boca do caixa” pelas próprias empresas fornecedoras; 
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 ii.3) direcionamento dos valores creditados nas contas 

das empresas fornecedoras ao pagamento de boletos e/ou a 

depósitos em contas bancárias de terceiros, que por sua vez 

disponibilizavam os recursos a LEANDRO BRAGA DE SOUSA, 

preferencialmente mediante entrega de dinheiro em espécie; 

 iii) repassar os valores desviados aos beneficiários finais dos 

atos de improbidade praticados (incluindo o comandante do 

esquema delituoso LUIZ ROBERTO MARTINS), mediante entrega de 

valores em espécie, por fora do sistema financeiro, ou mediante a 

utilização de contas bancárias de titularidade de terceiros, de modo 

a inviabilizar o rastreamento da origem e do destino dos recursos. 

  No que diz respeito à arregimentação de empresários para participar do 

esquema delituoso, recorde-se a narrativa de CARLA DOS SANTOS BRAGA à Polícia Federal, 

por ocasião de sua prisão temporária na Operação “Pão Nosso”, na qual LEANDRO BRAGA 

DE SOUSA foi identificado como o responsável por apresentar a controladora da DORVILLE 

SOLUÇÕES a LUIZ ROBERTO MARTINS, Presidente do Conselho de Administração do 

INSTITUTO DATA RIO: 

“(...) que LEANDRO BRAGA é pessoa que apresentou a declarante ao 

Sr. LUIZ ROBERTO MARTINS que trabalha no INSTITUTO DATA RIO 

(...); que sabe que LEANDRO fornece remédios às UPAs, tendo uma 

distribuidora de medicamentos”. 

  Também incumbia a LEANDRO BRAGA DE SOUSA receber pagamentos 

superfaturados das organizações sociais controladas por LUIZ ROBERTO MARTINS, em 

especial o INSTITUTO DATA RIO, nas contas de empresas sobre as quais exerce controle. 

  Como mencionado anteriormente, LEANDRO BRAGA DE SOUSA é sócio 

administrador da empresa L.P. FARMA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E  

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, que foi contratada pelo INSTITUTO 

DATA RIO em 01/09/2016 para o fornecimento de “materiais e medicamentos de consumo 

hospitalar” às UPAs de Mesquita, Magé, Queimados, Bairro Botafogo, Lafaiete e Sarapuí. 
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Entre outubro de 2016 e novembro de 2018,  a empresa LP FARMA passou a ser uma das 

principais fornecedoras do INSTITUTO DATA RIO, tendo recebido mais de R$ 8,6 milhões 

da organização social: 

PAGAMENTOS INSTITUTO DATA RIO x LP FARMA 

CONTA BANCÁRIA UPA TOTAL PAGAMENTOS 

Bradesco - Ag 3428 - Conta 283843 QUEIMADOS 1.523.885,96 

Bradesco - Ag 3428 - Conta 283959 BAIRRO BOTAFOGO 1.514.587,50 

Bradesco - Ag 3428 - Conta 308501 LAFAIETE 1.437.580,37 

Bradesco - Ag 3428 - Conta 309338 SARAPUI 1.719.674,02 

Bradesco - Ag 3428 - Conta 318507 MAGÉ 1.061.260,76 

Bradesco - Ag 3428 - Conta 327158 MESQUITA 1.390.513,96 

TOTAL PAGO 8.647.502,57 

   

As provas colhidas mediante afastamento do sigilo telemático de 

lbs10@globo.com são contundentes ao apontar a ocorrência de superfaturamento e 

desvio de recursos públicos, também no que diz respeito aos pagamentos que o INSTITUTO 

DATA RIO realizava em favor da LP FARMA. 

  Veja-se, neste sentido, uma captura de tela de celular encaminhada a 

LEANDRO BRAGA DE SOUSA por seu sócio PLÁCIDO RENATO CORRÊA RIBEIRO, através do 

aplicativo Whatsapp. A imagem em questão registra os valores faturados pela LP FARMA 

COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA. no mês de março de 2018, em face do INSTITUTO DATA RIO, bem como o valor que 

haveria de ser desviado em favor do Presidente do Conselho de Administração da 

referida organização social: 
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c7f0e37b-ecb5-4f98-b78f-1ea642f44cdb.jpg 
Imagem encaminhada por Whatsapp em 02/04/2018 às 16:41:52 

 

  Como se vê na anotação acima, em março de 2018 a LP FARMA faturou 

vendas no total de R$ 187.301,34 para o IDR - INSTITUTO DATA RIO. Deste montante, uma 

fração de exatos 15% está lançada sob a rubrica “pro Luís”: R$ 187.301,34 x 15% = R$ 

28.095,201. 

  Ou seja, a empresa de LEANDRO BRAGA DE SOUSA emitia notas fiscais com 

valores superfaturados em face do INSTITUTO DATA RIO, e posteriormente repassava a 

quantia desviada (correspondente ao percentual de 15% do pagamento recebido) para 

LUIZ ROBERTO MARTINS, Presidente do Conselho de Administração da organização social 

e comandante do esquema delituoso de desvio de verbas públicas da saúde geridas pelo 

IDR. 
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  Para além do recebimento de valores superfaturados diretamente das 

organizações sociais, nas contas das empresas sobre as quais exerce controle, LEANDRO 

BRAGA DE SOUSA procede à arrecadação dos valores desviados junto a outras empresas 

subcontratadas pelas organizações sociais controladas por LUIZ ROBERTO MARTINS, como 

restou sobejamente demonstrado no que diz respeito ao desvio de recursos do INSTITUTO 

DATA RIO através da DORVILLE SOLUÇÕES. 

  As provas de que LEANDRO BRAGA DE SOUSA arrecadava os valores 

desviados através da DORVILLE SOLUÇÕES encontram-se minuciosamente pormenorizadas 

no tópico anterior, valendo recordar aqui somente uma pequena amostra das provas lá 

reproduzidas: 

 - ligação do terminal 21995816324 no dia 05/03/2018 às 

14:50:03, em que CARLA DOS SANTOS BRAGA solicita que sejam 

encaminhadas a LEANDRO BRAGA DE SOUSA duas planilhas 

referentes ao fornecimento de refeições ao INSTITUTO DATA RIO em 

dezembro de 2017 (a planilha com valores reais e a planilha 

superfaturada), afirmando que LEANDRO BRAGA “deve estar doido 

pra saber quanto vai receber”; 

 - mensagem de Whatsapp recebida por LEANDRO BRAGA DE 

SOUSA no dia 05/03/2018 às 14:53:49, em que LETÍCIA FERREIRA 

SANT’ANNA (funcionária da DORVILLE SOLUÇÕES) encaminha a 

LEANDRO BRAGA a planilha com valores superfaturados referente a 

dezembro de 2017, no total de R$ 439.631,30, acrescentando que 

“320 (mil) é nosso”; e 

 - ligação do terminal 21995816324 no dia 05/03/2018 às 

12:47:48, em que CARLA DOS SANTOS BRAGA se refere à diferença 

entre a planilha superfaturada e a planilha com valores reais como 

“a diferença do LEANDRO”. 

  As fotografias obtidas do “backup” em nuvem de CARLA DOS SANTOS 

BRAGA confirmam, de forma inequívoca, o repasse dos valores excedentes ao custo real 
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do serviço para LEANDRO BRAGA DE SOUSA, sendo especialmente eloquente a seguinte 

anotação manuscrita, onde se registra que a diferença entre o valor real do serviço (R$ 

310.000,00) e as notas fiscais superfaturadas (R$ 453.838,10), referentes ao fornecimento 

de refeições ao INSTITUTO DATA RIO em outubro de 2017, haveria de reverter em favor de 

LEANDRO BRAGA: 

 

deleted-IMG_5430.JPG (trecho) 

Última modificação em 01/12/2017 às 10:41:14 

 

  Conforme registrado por ocasião da interceptação telefônica de CARLA DOS 

SANTOS BRAGA, havia três mecanismos pelos quais LEANDRO BRAGA DE SOUSA procedia 

à arrecadação dos valores desviados pela DORVILLE SOLUÇÕES: i) o recebimento de 

dinheiro em espécie, após a realização de saque “na boca do caixa” na conta da empresa 

fornecedora; ii) o encaminhamento de boletos de terceiros a serem custeados com 

recursos da empresa fornecedora; iii) a indicação de contas bancárias de titularidade de 

terceiros, nas quais seriam depositados os valores desviados. 

  Especificamente no que diz respeito aos valores excedentes referentes às 

refeições fornecidas em dezembro de 2017, o montante arrecadado por LEANDRO BRAGA 

DE SOUSA corresponderia a R$ 120.000,00, dos quais R$ 50.000,00 seriam entregues em 

dinheiro, e R$ 70.000,00 seriam pagos em boleto, conforme detalhado anteriormente. 

  Naquela ocasião, o dinheiro em espécie foi entregue, na entrada do 

restaurante “Rei do Bacalhau” na Rodovia Washington Luiz, a HAILÉ DA FONSECA TEFFÉ 
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DOS REIS56, com o qual os portadores de CARLA DOS SANTOS BRAGA (LETÍCIA FERREIRA 

SANT’ANNA e ANDRÉ CAMPOS) não haviam mantido contato anteriormente. Diante da 

alegação de que a quantia de dinheiro em espécie entregue a LEANDRO BRAGA DE SOUSA 

teria sido inferior à combinada, CARLA DOS SANTOS BRAGA protestou que “já fiz essa 

operação não sei quantas vezes”57, e que “eu já faço isso vai fazer dois anos em abril”58, 

sem que esse problema houvesse ocorrido antes, deixando evidente que, desde a 

contratação da DORVILLE SOLUÇÕES, LEANDRO BRAGA DE SOUSA habitual e 

reiteradamente enviava portadores59 para arrecadar o dinheiro sacado em espécie na 

conta bancária da empresa. 

  Para além do recebimento em mãos de dinheiro em espécie, sacado “na 

boca do caixa”, LEANDRO BRAGA DE SOUSA ainda se valia de outros estratagemas para 

apropriar-se dos valores desviados dos cofres públicos: notadamente, o encaminhamento 

de boletos bancários emitidos por terceiros, a serem pagos com recursos da empresa que 

recebeu valores superfaturados, e a indicação das contas bancárias de titularidade de 

terceiros, para as quais haveriam de ser destinada parcela dos recursos desviados. 

  Tanto o encaminhamento de boletos bancários emitidos por terceiros 

quanto a indicação de contas bancárias de titularidade de terceiros, para a realização de 

pagamentos pela empresa que recebe valores superfaturados, aponta que LEANDRO 

BRAGA DE SOUSA se utiliza habitualmente das contas de terceiros para intermediar o 

recebimento dos valores desviados dos cofres públicos. Assim, ao invés da empresa 

proceder ao saque de dinheiro em espécie na conta bancária de sua própria titularidade 

(operação que geraria suspeitas quanto à destinação dos recursos, e que seria 

 
56 O portador do dinheiro foi identificado em áudio de Whatsapp enviado por LEANDRO BRAGA DE SOUSA 
para CARLA DOS SANTOS BRAGA, e encaminhado para ALEX DE SOUZA PEREIRA no dia 09/03/2018 às 
10:22:08. 

57 Cfr. ligação do terminal 21995816324 no dia 08/03/2018 às 18:59:02. 

58 Cfr. áudio de Whatsapp enviado para ALEX DE SOUZA PEREIRA no dia 08/03/2018 às 20:02:36. 

59 Conforme os áudios colhidos na interceptação, o portador usualmente enviado por LEANDRO BRAGA DE 
SOUSA para arrecadação do dinheiro em espécie era ISAÍAS GOMES FARIA. Veja-se, neste sentido: ligação do 
terminal 21995816324 no dia 07/03/2018 às 14:10:20; mensagens de Whatsapp enviado por CARLA DOS 
SANTOS BRAGA para JOSÉ ROBERTO VICTOR no dia 07/03/2018 às 14:21:31, às 14:22:12 e às 14:22:31; e 
áudios de Whatsapp trocados entre CARLA DOS SANTOS BRAGA e ALEX DE SOUZA PEREIRA no dia 08/03/2018 
às 20:05:56 e 20:07:31 e no dia 09/03/2018 às 10:22:08. 
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obrigatoriamente comunicada ao COAF, órgão de prevenção à lavagem de dinheiro), a 

mesma realiza operações que aparentemente seriam pertinentes à sua atividade comercial 

regular (como pagamentos a supostos fornecedores), mas que na realidade dissimulam o 

repasse de recursos para o operador financeiro LEANDRO BRAGA DE SOUSA. 

  Os diálogos interceptados mediante autorização judicial e recuperados do 

aparelho celular de CARLA DOS SANTOS BRAGA registram que LEANDRO BRAGA DE SOUSA 

utilizava-se habitualmente do encaminhamento de boletos bancários emitidos em face de 

terceiros, como mecanismo para dissimular a apropriação dos valores desviados dos cofres 

públicos. Veja-se, neste sentido: 

 - ligação do terminal 21995816324 no dia 07/03/2018 às 

14:07:55, em que CARLA DOS SANTOS BRAGA afirma que o restante 

dos pagamentos devidos a LEANDRO BRAGA DE SOUSA será feito 

através de boleto; 

 - mensagens de Whatsapp trocadas entre CARLA DOS 

SANTOS BRAGA e JOSÉ ROBERTO VICTOR no dia 08/03/2018 entre 

08:27:22 e 08:36:51, em que CARLA DOS SANTOS BRAGA solicita o 

comprovante de pagamento do boleto para encaminhamento a 

LEANDRO BRAGA DE SOUSA; 

 - ligações do terminal 21995816324 no dia 09/03/2018 às 

09:01:53 e às 09:50:43, bem como áudio de Whatsapp enviado no 

dia 09/03/2018 às 10:01:00, em que CARLA DOS SANTOS BRAGA 

afirma ter dito a LEANDRO BRAGA DE SOUSA que, daquele momento 

em diante, somente repassaria dinheiro mediante pagamento de 

boletos bancários; 

 - mensagem de Whatsapp encaminhada60 no dia 09/03/2018 

às 10:22:08, na qual CARLA DOS SANTOS BRAGA solicita a LEANDRO 

 
60 Embora não haja registro do envio do horário de envio da mensagem a LEANDRO BRAGA DE SOUSA, sua 
troca de mensagens de Whatsapp com CARLA DOS SANTOS BRAGA foi encaminhada por esta a ALEX DE 
SOUZA PEREIRA no dia 09/03/2018 às 10:22:08. 
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BRAGA DE SOUSA: “Manda o boleto ou conta” e “Tenta não sacar 

mais dinheiro. Fazer por boleto”. 

  Particularmente eloquente, neste sentido, é a troca de áudios de Whatsapp 

mantida entre CARLA DOS SANTOS BRAGA e ALEX DE SOUZA PEREIRA em 09/03/2018, na 

qual se explica que LEANDRO DOS SANTOS BRAGA “arruma umas empresas lá da casa do 

caixa prego” para emitirem boletos bancários, “e cada dia ele vai fazendo num lugar”: 

 

 

 

 

  O controle manuscrito das despesas da DORVILLE SOLUÇÕES também 

registra o repasse de valores a LEANDRO BRAGA DE SOUSA mediante pagamento de 

boletos bancários, quanto aos valores superfaturados no mês de novembro de 2017, 

conforme a fotografia a seguir: 

Áudio de CARLA: “(...) Tô pagando a você 
agora. Porque eu sou mulher honrada e não 
gosto de dever a ninguém. Mas eu não quero 
mais trabalhar com dinheiro com você. Você 
manda os boletos, eu repasso, você tira 
nota fiscal, e fica tudo certo.” 

Áudio de ALEX: “Agora ele deve tar doido, 
né? (Risos) Vai ter que dar um jeito de 
entubar um livro-caixa para os boletos”. 

Áudio de CARLA: “Vai mandar a nota fiscal, 
ele me manda. Ele arruma umas empresas lá 
da casa do caixa prego, que diz que ele 
manda em Paracambi, aí ele bota empresa 
de... o dono do mercadinho, coisas que 
tenha a ver com a... com a DORVILLE, 
entendeu? E cada dia ele vai fazendo num 
lugar. Eu só não quero mais mexer com 
dinheiro. (...)” 

Áudio de ALEX: “Tá, e ele não ficou sem jeito 
não, depois que tu meteu essa? Não mexo 
mais com dinheiro”. 
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IMG_7925.JPG (trecho) 

Criada em 09/01/2018 às 10:27:10 

 

  Segundo outra planilha fotografada, o repasse de R$ 150.000,00 em favor 

de LEANDRO BRAGA DE SOUSA teria sido realizado mediante pagamento de boletos 

bancários nos dias 12, 15 e 16 de janeiro de 2018: 

 

 

IMG_8623.JPG (trecho) 
Criada em 19/01/2018 às 12:30:27 

 

  Há ainda outras provas de que LEANDRO BRAGA DE SOUSA se utiliza 

extensivamente de contas bancárias de terceiros para arrecadar os valores desviados dos 

cofres públicos. Dentre estas, destaca-se a conta bancária da IMAGEM TRANSPORTE E 

LOCAÇÕES LTDA., empresa que pertence a CLÉBIO LOPES “JACARÉ”, conforme os registros 

abaixo: 

 - em áudio de Whatsapp encaminhado61 no dia 09/03/2018 

às 10:22:08, LEANDRO BRAGA DE SOUSA afirmou que iria “mandar 

 
61 Embora não haja registro do envio do horário de envio da mensagem a LEANDRO BRAGA DE SOUSA, sua 
troca de mensagens de Whatsapp com CARLA DOS SANTOS BRAGA foi encaminhada por esta a ALEX DE 
SOUZA PEREIRA no dia 09/03/2018 às 10:22:08. 

Previsão de 
repasse em favor 
de “LEANDRO” de 
“R$ 157.000,00” 

na forma de 
pagamento de 

“boletos”  
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uma conta no Bradesco” para CARLA DOS SANTOS BRAGA fazer um 

depósito de R$ 5.000,00; 

 - às 10:26:41 do mesmo dia 09/03/2018, CARLA DOS SANTOS 

BRAGA encaminhou para seu funcionário JOSÉ ROBERTO VICTOR 

arquivo de imagem pelo Whatsapp com os dados da conta da 

IMAGEM TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA no Banco Bradesco, para 

realização do depósito de R$ 5.000,00: 

 

 

Arquivo 9e3b19e6-84d8-4bff-9881-089af277b154.jpg 

Anexo à mensagem de 09/03/2018 às 10:26:41 

 

 - às 10:50:28 do mesmo dia 09/03/2018, JOSÉ ROBERTO 

VICTOR encaminha para CARLA DOS SANTOS BRAGA o comprovante 

de transferência bancária de R$ 5.000,00 da DORVILLE SOLUÇÕES 

para a IMAGEM TRANSPORTES: 
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Arquivo 68b60478-86d9-40bc-950d-bfde013eee7c.pdf 
Anexo à mensagem de 09/03/2018 às 10:50:28 

 

  Idêntica rotina, envolvendo a mesma conta bancária da IMAGEM 

TRANSPORTES, pôde ser observada para a apropriação de recursos provenientes da 

BIOLAGOS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS: 

 - em mensagem de Whatsapp enviada no dia 15/03/2018 às 

09:20:58, LEANDRO BRAGA DE SOUSA solicitou a CLÉBIO LOPES 

“JACARÉ”: “Manda a conta de novo aí”, recebendo em resposta às 

09:23:16 o mesmo arquivo de imagem anteriormente enviado a 

CARLA DOS SANTOS BRAGA, com os dados bancários da IMAGEM 

TRANSPORTE E LOCAÇÕES: 

 

Arquivo f5298c88-6d81-4e62-bd38-350b532da3ed.jpg 
Anexo à mensagem de 15/03/2018 às 09:23:16 
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 - às 14:36:17 do mesmo dia 15/03/2018, LEANDRO BRAGA DE 

SOUSA encaminha a fotografia com os dados bancários da IMAGEM 

TRANSPORTE para SUELEN CARLA LESSA, responsável pela 

administração DA BIOLAGOS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, 

com a seguinte instrução: “Faz 30 pra essa aí”; 

 - às 15:11:12 do mesmo dia 15/03/2018, SUELEN LESSA 

encaminha a LEANDRO BRAGA comprovante de transferência 

bancária no valor de R$ 30 mil da BIOLAGOS LABORATÓRIO em favor 

da IMAGEM TRANSPORTE, acrescentando: “Os 30 já foi”. 

 

Arquivo 307e3e9b-4511-4127-b837-add28acb7e91.pdf 
Anexo à mensagem de 15/03/2018 às 15:11:12 

 

  Além de contas bancárias de empresas de terceiros, LEANDRO BRAGA DE 

SOUSA também se vale de contas de outras pessoas físicas para realizar operações 

financeiras (incluindo o levantamento de dinheiro em espécie), conforme registrado em no 

histórico de Whatsapp de LEANDRO BRAGA DE SOUSA. Veja-se, neste sentido: 

 - mensagens de Whatsapp trocadas no dia 28/03/2018 às 11:16:02, 

em que LEANDRO BRAGA DE SOUSA orienta PAULO ROBERTO FERREIRA 

GOULART a realizar um depósito na conta de AUTOMANIA IGUAÇU 

VEÍCULOS LTDA (CNPJ nº 05.926.018/0001-32). Na mesma data às 15:51:31, 

PAULO GOULART encaminha um comprovante de depósito em favor da 
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citada empresa, no valor de R$ 171 mil, em nome de sua filha JULIA 

RODRIGUES GOULART: 

 

Arquivo bff055ab-2832-4e03-9e22-24280c62f646.jpg 
Anexo à mensagem de 28/03/2018 às 15:51:31 

 

 - áudio enviado por Whatsapp para LEANDRO BRAGA DE SOUSA no 

dia 29/03/2018, em que PAULO ROBERTO FERREIRA GOULART afirma que 

está no Banco Itaú para retirar mais de R$ 60 mil em espécie da conta de 

RILDO MOREIRA SERRA, a serem entregues a LEANDRO BRAGA: 

GOULART: Dentro do Banco Itaú. Na porta do Banco Itaú. O RILDO tá 

chegando aqui agora. Eu quero saber de você o que que eu faço, se 

caso eu não conseguir tirar a porra do dinheiro. Que eu não sei se eles 

vão liberar 60 e tantos mil agora! Eu não sei! Eu preciso saber de você 

o que que eu faço, caralho! (áudio enviado no dia 29/03/2018 às 

13:07:22). 
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 - no dia seguinte, PAULO ROBERTO FERREIRA GOULART deixa claro 

que se utilizou da conta de RILDO MOREIRA SERRA para “trocar os cheques 

a 5%” (ou seja, converter o valor de cheques em dinheiro mediante retenção 

de 5% do valor), queixando-se de transportar dinheiro em espécie para 

LEANDRO BRAGA: 

 

 

  Após proceder à arrecadação dos valores desviados junto às empresas 

subcontratadas pela organização social, incumbia a LEANDRO BRAGA DOS SANTOS 

repassar os valores desviados aos beneficiários finais da empreitada, incluindo o 
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comandante do esquema delituoso LUIZ ROBERTO MARTINS. Este repasse podia ocorrer 

mediante entrega em mãos de dinheiro em espécie, por fora do sistema financeiro, ou 

mediante a utilização de conta bancária de terceiros, de modo a ocultar a real origem dos 

recursos creditados. 

  Em relação aos pagamentos realizados em favor de LUIZ ROBERTO MARTINS, 

já foi reproduzida anteriormente uma captura de tela na qual se registrava que 15% dos 

pagamentos que a LP FARMA recebia do INSTITUTO DATA RIO eram direcionados ao 

Presidente do Conselho de Administração da referida organização social62. 

  Além disso, o histórico de Whatsapp obtido mediante quebra dos dados em 

nuvem de lbs10@globo.com registra ao menos uma ocasião em que LEANDRO BRAGA DOS 

SANTOS utilizou-se de conta bancária em titularidade de terceiro para realizar depósito de 

R$ 80.000,00 em favor de LUIZ ROBERTO MARTINS. 

  Em mensagens trocadas por Whatsapp no dia 22/01/2018, LEANDRO BRAGA 

DE SOUSA combina um encontro com ADRIANO ALVES DOS SANTOS (CPF nº 070.022.527-

71, identificado como “ADRIANO AGÊNCIA”), provavelmente  para a entrega do dinheiro 

em espécie arrecadado por LEANDRO BRAGA junto aos fornecedores do INSTITUTO DATA 

RIO. Na sequência do encontro, LEANDRO BRAGA informou a ADRIANO ALVES DOS SANTOS 

a conta bancária para a qual o dinheiro haveria de ser destinado, sendo a mesma de 

titularidade de LUIZ ROBERTO MARTINS, Presidente do Conselho de Administração do 

INSTITUTO DATA RIO: 

 
62 A mesma imagem registra, além disso, que 15% dos pagamentos recebidos pela LP FARMA, pelo 
fornecimento de medicamentos ao HTO – Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia da Baixada 
Fluminense, administrado pela ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI, eram destinados a SILDINEY GOMES DA 
COSTA (“SID”), gestor da referida organização social. 
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  Na sequência do diálogo, LEANDRO BRAGA DE SOUSA solicita que ADRIANO 

ALVES DOS SANTOS lhe encaminhe o comprovante da transferência realizada em favor de 

LUIZ ROBERTO MARTINS: 

Áudio de LEANDRO: “Eu vim 
pra empresa, e o HAILÉ tá 
indo te buscar aí agora, tá?” 

LEANDRO BRAGA encaminha 
dados da conta bancária de 
LUIZ ROBERTO MARTINS 
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  Em resposta, ADRIANO ALVES DOS SANTOS encaminha imagem com o 

comprovante bancário, no qual se constata que o dinheiro em espécie entregue por 

LEANDRO BRAGA DE SOUSA foi depositado na conta de titularidade de LUIZ ROBERTO 

MARTINS, por intermédio da pessoa jurídica ASSOCIAÇÃO AUTOBRASIL (CNPJ nº 

13.744.311/0001-07): 

 

Arquivo 3bb30d15-fdf6-40d5-bc09-2525c262e672.jpg 
Anexo à mensagem de 22/01/2018 às 16:55:08 

 

LEANDRO BRAGA solicita 
comprovante de 
transferência em favor de  
LUIZ ROBERTO MARTINS 
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  Ainda mais recentemente - em janeiro de 2020 – foram interceptados 

diálogos telefônicos indicando uma nova operação pela qual LEANDRO BRAGA DE SOUSA 

remeteu valores a LUIZ ROBERTO MARTINS. Por volta de 20h30 do dia 09/01/2020, LUIZ 

ROBERTO MARTINS avisou à sua esposa que LEANDRO BRAGA DE SOUSA “mandou um 

negócio pra mim”63 por intermédio de RODRIGO FREITAS THOMÉ (“o RODRIGO da CAROL”), 

o qual passaria por sua residência64. Em seguida, a esposa de LUIZ ROBERTO MARTINS 

confirmou o recebimento da entrega realizada por RODRIGO FREITAS THOMÉ65. 

  Por sua vez, FRANCISCA DAILANIA SILVA SOUSA – irmã66 de LEANDRO BRAGA 

DE SOUSA, e responsável pelas finanças de algumas de suas empresas – confirmou a 

habitual realização de pagamentos de vantagens ilícitas com recursos da LP FARMA, ao 

mencionar o temor de demitir uma funcionária da empresa que poderia teria 

conhecimento de “muita coisa que ele e o PLÁCIDO faziam, a propina que eles pagavam 

pros outros” (cfr. ligação do terminal 21970195317 no dia 08/01/2020 às 18:40:39), “muita 

coisa que o LEANDRO fez de acordo aí, que o LEANDRO pagava por fora” (cfr. ligação do 

terminal 21970195317 no dia 22/01/2020 às 20:25:14). 

  Com o acesso à conta de e-mail lbs10@globo.com, ainda foi possível 

identificar que LEANDRO BRAGA DE SOUSA mantém vínculos societários com LUIZ 

ROBERTO MARTINS, por intermédio do filho RODRIGO PIZETTI MARTINS (CPF nº 

097.680.297-06), na empresa SILVEIRA MINERAÇÃO LTDA. (CNPJ nº 20.984.115/0001-75): 

 
63 Cfr. ligação do terminal 21974309237 no dia 09/01/2020 às 20:30:49. 

64 Em ligação do terminal 21974309237 no dia 09/01/2020 às 20:28:33, o próprio RODRIGO FREITAS THOMÉ 
manteve contato telefônico com LUIZ ROBERTO MARTINS, que confirmou o endereço em que seria deixada 
a entrega de LEANDRO BRAGA DE SOUSA. 

65 Em ligação do terminal 21974309237 no dia 09/01/2020 às 20:41:48, a esposa de LUIZ ROBERTO MARTINS 
lhe informa que deixou a entrega no armário de LUIZ ROBERTO. 

66 Irmã por parte de pai, sendo ambos filhos de FRANCISCO BERNARDO DE SOUSA. 
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4ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA FIRMA SILVEIRA MINERAÇÃO.docx 
Anexo ao e-mail enviado por lbs10@globo.com em 02/06/2016 às 17:57 

 

  Note-se que, embora a sociedade estivesse em nome de RODRIGO PIZETTI 

MARTINS, o e-mail encaminhando a minuta de alteração contratual67 da SILVEIRA 

MINERAÇÃO foi endereçada ao a LUIZ ROBERTO MARTINS 

(lmartins@institutodatario.com.br). Na mesma linha, os documentos pessoais de RODRIGO 

PIZETTI MARTINS não foram encaminhados diretamente pelo mesmo a LEANDRO BRAGA 

DE SOUSA, mas sim por intermédio de seu pai LUIZ ROBERTO MARTINS68.  

  Se por um lado LEANDRO BRAGA DE SOUSA remunerava LUIZ ROBERTO 

MARTINS pelos valores desviados das organizações sociais controladas por este, por outro 

lado é certo que o empresário de beneficiava de favores que lhe eram altamente 

vantajosos. 

  É bastante eloquente, neste sentido, o caso da cessão de créditos celebrada 

entre a empresa DIVINO SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 

(antiga fornecedora de alimentação para o INSTITUTO DATA RIO, antes da contratação da 

DORVILLE REFEIÇÕES) e a LP PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS, empresa 

de LEANDRO BRAGA DE SOUSA. 

  O INSTITUTO DATA RIO deixou de adimplir com os pagamentos devidos à 

DIVINO SABOR entre agosto e setembro69 de 2015, o que gerou o acúmulo de uma dívida 

 
67 Cfr. e-mail enviado por lbs10@globo.com no dia 02/06/2016 às 17:57. 

68 Cfr. e-mail recebido por lbs10@globo.com no dia 30/05/2016 às 15:42. 

69 Em relação às UPAs de Campo Grande I, Campo Grande II, Magé, Santa Cruz e Sarapuí, a dívida do 
INSTITUTO DATA RIO para com a DIVINO SABOR abrangia os meses de agosto, setembro, outubro, novembro 
e dezembro de 2015, além de janeiro, fevereiro, março e parcela de abril de 2016. Em relação às UPAs de 
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de R$ 4.589.921,60 até o início de abril de 2016 (data em que a DIVINO SABOR foi 

substituída pela DORVILLE REFEIÇÕES). 

  Após cerca de quinze meses sem receber qualquer pagamento do 

INSTITUTO DATA RIO, em 03/11/2016 a DIVINO SABOR finalmente ingressou em juízo com 

ação de cobrança, pleiteando o pagamento da dívida da organização social (fls. 03/19 do 

Processo nº 0061679-74.2016.8.19.0021, distribuído à 7ª Vara Cível da Comarca de Duque 

de Caxias). Em contestação apresentada em 18/10/2017, o INSTITUTO DATA RIO alega que 

a inadimplência da organização social se deve à insuficiência dos repasses recebidos da 

Secretaria Estadual de Saúde (fls. 334/341 do Processo nº 0061679-74.2016.8.19.0021). 

  A situação de inadimplência do INSTITUTO DATA RIO se manteve inalterada 

até 19 de dezembro de 2017, data em que foi celebrado um contrato de cessão de crédito 

entre a DIVINO SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA e a LP 

PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS, empresa individual de LEANDRO 

BRAGA DE SOUSA. Pelo referido instrumento, a LP PARTICIPAÇÕES adquiriu todos os 

créditos de titularidade da DIVINO SABOR em face do INSTITUTO DATA RIO, no total quase 

R$ 4,6 milhões, mediante pagamento de somente R$ 1 milhão (ou seja, com um desconto 

de 78,2% em relação ao valor nominal devido pela organização social, sem correção nem 

juros):  

 
Cabuçu, Mesquita, Bairro Botafogo, Lafayete e Queimados, a dívida do INSTITUTO DATA RIO para com a 
DIVINO SABOR abrangia os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015, além de janeiro, 
fevereiro, março e parcela de abril de 2016. 
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Contrato Cessão de Crédito.pdf 
Anexo ao e-mail recebido por lbs10@globo.com em 19/12/2017 às 10:33 

 

  Concomitantemente à celebração do termo de cessão de crédito com a 

DIVINO SABOR, LEANDRO BRAGA encaminhou a LUCIANO LEANDRO DEMARCHI a relação 

de notas fiscais correspondente aos créditos que estariam sendo adquiridos da DIVINO 

SABOR (cfr. e-mail enviado por lbs10@globo.com em 18/12/2017 às 16:08). 

  Depois de vinte e cinco meses de “calote” na dívida acumulada com a 

DIVINO SABOR, bastaram poucos dias da intervenção de LEANDRO BRAGA DE SOUSA para 

que os recursos públicos – supostamente inexistentes por falta de repasses do ente público 

– começassem a se materializar70. Apenas seis meses depois que a titularidade dos créditos 

 
70 A primeira parcela da dívida, no total de R$ 530.682,50, foi paga em 09/01/2018. 
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foi assumida pela LP PARTICIPAÇÕES, a dívida de R$ 4.589.921,60 já havia sido 

integralmente paga pelo INSTITUTO DATA RIO, conforme planilha abaixo: 

 
NFs DIVINO SABOR x IDR CHEQUES IDR x LP PARTIC 

UNIDADE MÊS Nº NF VALOR DATA PGTO Nº CHQ VALOR 

UPA 
Cabuçu 

set/15 4016 60.869,90 09/01/2018 1418 60.869,90 

out/15 4041 64.184,90 31/01/2018 1427 64.184,90 

nov/15 4066 61.350,50 21/06/2018 1437 61.350,50 

dez/15 4126 63.553,30 21/06/2018 1438 63.553,30 

jan/16 4129 60.979,60 21/06/2018 1439 60.979,60 

fev/16 4143 57.585,60 21/06/2018 1440 57.585,60 

mar/16 4154 62.947,80 21/06/2018 1441 62.947,80 

abr/16 4178 9.653,40 21/06/2018 1442 9.653,40 

UPA 
Campo Grande I 

ago/15 3851 62.190,90 09/01/2018 1721 62.190,90 

set/15 4015 58.230,00 09/01/2018 1722 58.230,00 

out/15 4040 59.158,80 21/05/2018 1853 59.158,80 

nov/15 4065 58.963,50 21/05/2018 1854 58.963,50 

dez/15 4125 60.425,10 21/05/2018 1855 60.425,10 

jan/16 4135 54.987,30 28/06/2018 1879 54.987,30 

fev/16 4142 57.393,00 28/06/2018 1880 57.393,00 

mar/16 4153 61.008,30 28/06/2018 1881 61.008,30 

abr/16 4179 9.548,10 28/06/2018 1882 9.548,10 

UPA 
Campo Grande II 

ago/15 3846 59.344,20 09/01/2018 1453 59.344,20 

set/15 4018 54.810,90 09/01/2018 1385 54.810,90 

out/15 4043 58.452,30 31/01/2018 1394 58.452,30 

nov/15 4068 56.830,50 28/06/2018 1499 56.830,50 

dez/15 4128 59.905,80 28/06/2018 1500 59.905,80 

jan/16 4137 60.044,40 28/06/2018 1501 60.044,40 

fev/16 4141 54.589,50 28/06/2018 1502 54.589,50 

mar/16 4158 57.497,40 28/06/2018 1503 57.497,40 

abr/16 4180 9.357,30 28/06/2018 1504 9.357,30 

UPA 
Lafayete 

set/15 4011 58.569,30 31/01/2018 1359 58.569,30 

out/15 4036 59.298,30 31/01/2018 1360 59.298,30 

nov/15 4061 58.756,50 28/06/2018 1473 58.756,50 

dez/15 4121 59.511,60 28/06/2018 1474 59.511,60 

jan/16 4134 59.470,20 28/06/2018 1475 59.470,20 

fev/16 4144 55.506,60 28/06/2018 1476 55.506,60 

mar/16 4157 60.028,20 27/06/2018 1477 60.028,20 

abr/16 4173 9.918,00 27/06/2018 1478 9.918,00 

UPA 
Magé 

ago/15 3847 58.571,10 09/01/2018 1281 58.571,10 

set/15 4017 57.185,10 31/01/2018 1291 57.185,10 

out/15 4042 56.716,20 31/01/2018 1292 56.716,20 

nov/15 4067 58.821,30 28/06/2018 1341 58.821,30 

dez/15 4127 59.386,50 27/06/2018 1342 59.386,50 

jan/16 4136 58.484,70 27/06/2018 1343 58.484,70 

fev/16 4148 53.113,50 27/06/2018 1344 53.113,50 
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mar/16 4156 57.028,50 27/06/2018 1345 57.028,50 

abr/16 4177 9.081,00 27/06/2018 1346 9.081,00 

UPA 
Mesquita 

set/15 4012 60.396,10 27/06/2018 1115 60.396,10 

out/15 4037 62.481,40 27/06/2018 1116 62.481,40 

nov/15 4062 63.528,60 29/06/2018 1117 63.528,60 

dez/15 4122 62.902,00 28/06/2018 1118 62.902,00 

jan/16 4131 58.166,30 27/06/2018 1119 58.166,30 

fev/16 4147 52.977,60 27/06/2018 1120 52.977,60 

mar/16 4161 58.302,00 27/06/2018 1121 58.302,00 

abr/16 4176 9.738,00 28/06/2018 1122 9.738,00 

UPA 
Bairro Botafogo 

set/15 4014 63.653,20 21/06/2018 1313 63.653,20 

out/15 4038 64.083,50 21/06/2018 1314 64.083,50 

nov/15 4064 64.487,80 21/06/2018 1315 64.487,80 

dez/15 4124 66.793,50 21/06/2018 1316 66.793,50 

jan/16 4138 64.750,70 21/06/2018 1317 64.750,70 

fev/16 4139 63.362,30 21/06/2018 1318 63.362,30 

mar/16 4162 64.230,10 21/06/2018 1319 64.230,10 

abr/16 4175 9.884,70 21/06/2018 1320 9.884,70 

UPA 
Queimados 

set/15 4009 65.844,90 28/06/2018 1448 65.844,90 

out/15 4034 67.989,70 28/06/2018 1449 67.989,70 

nov/15 4059 71.774,70 27/06/2018 1450 71.774,70 

dez/15 4119 68.634,40 28/06/2018 1451 68.634,40 

jan/16 4132 68.680,30 27/06/2018 1452 68.680,30 

fev/16 4145 58.120,10 27/06/2018 1453 58.120,10 

mar/16 4160 56.680,10 28/06/2018 1454 56.680,10 

abr/16 4174 9.567,00 27/06/2018 1455 9.567,00 

UPA 
Santa Cruz 

ago/15 3849 59.344,20 09/01/2018 1384 59.344,20 

set/15 4013 55.993,50 09/01/2018 1454 55.993,50 

out/15 4039 58.055,40 31/01/2018 1463 58.055,40 

nov/15 4063 57.842,10 21/05/2018 1509 57.842,10 

dez/15 4123 59.661,00 21/05/2018 1510 59.661,00 

jan/16 4133 59.203,80 21/05/2018 1511 59.203,80 

fev/16 4146 55.563,30 28/06/2018 1533 55.563,30 

mar/16 4155 49.397,40 28/06/2018 1534 49.397,40 

abr/16 4181 9.078,30 28/06/2018 1535 9.078,30 

UPA 
Sarapuí 

ago/15 3850 61.327,80 09/01/2018 1446 61.327,80 

set/15 4010 56.165,40 31/01/2018 1451 56.165,40 

out/15 4035 61.476,30 31/01/2018 1452 61.476,30 

nov/15 4060 59.052,60 21/05/2018 1517 59.052,60 

dez/15 4120 59.661,90 21/05/2018 1515 59.661,90 

jan/16 4130 59.030,10 21/05/2018 1518 59.030,10 

fev/16 4140 57.583,80 28/06/2018 1535 57.583,80 

mar/16 4159 61.812,90 27/06/2018 1536 61.812,90 

abr/16 4172 9.333,90 28/06/2018 1537 9.333,90 

TOTAL CRÉDITOS DIVINO SABOR 4.589.921,60 TOTAL PAGO LP PART. 4.589.921,60 
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Ou seja: a recusa de LUIZ ROBERTO MARTINS em autorizar os pagamentos 

do INSTITUTO DATA RIO para a antiga fornecedora de alimentação possibilitou que 

LEANDRO BRAGA DE SOUSA adquirisse os créditos da referida empresa com deságio 

superior a 78%. Imediatamente após a cessão de créditos, LUIZ ROBERTO MARTINS passou 

a autorizar o pagamento integral das dívidas atrasadas, em operação financeira que gerou 

um lucro superior a R$ 3,5 milhões para LEANDRO BRAGA DE SOUSA, sem que este 

houvesse prestado qualquer serviço para a organização social. Embora ainda não seja 

possível precisar o destinatário final dos valores em questão71, parece evidente que ao 

menos uma parcela deste valor tenha revertido em favor de LEANDRO BRAGA DE SOUSA e 

do próprio LUIZ ROBERTO MARTINS. 

 

V - DA CARACTERIZAÇÃO DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E 

INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS 

   Diante de toda a exposição fática narrada na presente demanda, conclui-se 

pela existência de indícios da prática de atos de improbidade administrativa que causaram 

enriquecimento ilícito e lesão ao erário público, imputáveis aos dirigentes da organização 

social INSTITUTO DATA RIO, responsáveis pela execução dos contratos nº 003/12, 008/12, 

009/12, 025/12, 002/13, 008/13, 009/13, 010/13, 011/13 e 012/13, celebrados entre a 

referida organização social e a Secretaria Estadual de Saúde para a gestão das Unidades de 

Pronto Atendimento de Bairro Botafogo, Cabuçu, Campo Grande I, Campo Grande II, 

Lafaiete, Magé, Mesquita, Queimados, Santa Cruz e Sarapuí. 

Registre-se, inicialmente, que os dirigentes do INSTITUTO DATA RIO, na 

qualidade de gestores de recursos auferidos dos cofres públicos, são considerados 

“agentes públicos” para os fins de aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, nos 

termos do art. 2º c/c art. 1º, caput da Lei Federal nº 8.429/92: 

 
71 Conforme registrado no item 4.1 do Relatório de Inteligência Financeira nº 39336, os cheques do INSTITUTO 
DATA RIO foram emitidos nominalmente para a DIVINO SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS 
TÉCNICOS LTDA., porém endossados em favor de terceiros. Ao menos três cheques do IDR (cheques nº 1281, 
1384 e 1385, referentes às Notas Fiscais nº 3847, 3846 e 4018, respectivamente) foram creditados na conta 
de PAULO ROBERTO FERREIRA GOULART, operador financeiro de LEANDRO BRAGA DE SOUSA. 
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Art. 1° - Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, 

servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público 

ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 

concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita 

anual72, serão punidos na forma desta lei. 

(...) 

Art. 2° - Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele 

que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 

nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 

investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades 

mencionadas no artigo anterior. 

Como visto, os agentes públicos responsáveis pela celebração e pela 

execução dos contratos de gestão acima referidos eram LUIZ ROBERTO MARTINS, 

Presidente do Conselho de Administração do INSTITUTO DATA RIO, LUCIANO LEANDRO 

DEMARCHI, Superintendente de Serviços de Saúde da organização social, e LISLE RACHEL 

DE MONROE CARVALHO, Superintendente Financeira e Administrativa da entidade.  

Provas colhidas no curso das investigações criminais desenvolvidas pelo 

Ministério Público demonstraram a existência de uma rotina habitual de desvio dos 

recursos públicos da saúde, geridos pelo INSTITUTO DATA RIO, que perdurou, ao menos de 

julho de 2016 até dezembro de 2018, e que apenas logrou ser efetivada em virtude da 

existência de um esquema delituoso montado no âmbito do INSTITUTO DATA RIO. 

O referido esquema contava com a participação dos dirigentes da 

organização social, acima mencionados, bem como com empresários ligados às empresas 

subcontratadas pela organização social para o fornecimento de serviços necessários à 

execução dos contratos de gestão, mediante pagamentos superfaturados à empresa 

 
72 Descontados as transferências internas entre contas da mesma titularidade, virtualmente toda a receita 
do INSTITUTO DATA RIO foi proveniente dos cofres do Estado do Rio de Janeiro, no período em questão 
(99,10% da receita no ano de 2016, 98,15% da receita no ano de 2017 e 97,93% da receita no ano de 2018). 



 

152 
 

DORVILLE, contratada pelo IDR para o fornecimento de alimentação. Através do referido 

esquema foram desviados quase 4 milhões de reais dos cofres públicos estaduais, 

destinados à saúde. 

LUIZ ROBERTO MARTINS, como visto, era o Presidente do Conselho 

Administrativo do IDR e quem exercia o comando do referido esquema delituoso. Na 

qualidade de gestor de fato da organização social, era quem detinha poder de decisão 

sobre a administração do IDR e, dentro do esquema delituoso, era quem decidia quanto ao 

emprego e destino dos recursos públicos auferidos pela organização social, a partir dos 

contratos de gestão celebrados. 

Dentre as inúmeras tarefas desenvolvidas por LUIZ ROBERTO MARTINS na 

qualidade de comandante do esquema de desvio das verbas públicas da saúde geridas pelo 

IDR estavam: definir os ocupantes dos cargos de direção da organização social, de modo a 

assegurar o controle sobre as deliberações da entidade; abordar e negociar com agentes 

públicos visando à obtenção de novos contratos de gestão em favor do IDR; pactuar 

acordos com os fornecedores da organização social, quanto ao pagamento de vantagens 

indevidas em favor do comando do esquema ou de terceiros indicados pelo mesmo; 

autorizar pagamentos extraoficiais (“por fora”) para dirigentes da organização social que 

participam das atividades ilícitas; e liberar os pagamentos superfaturados em favor dos 

fornecedores da organização social, viabilizando o desvio e posterior apropriação dos 

recursos públicos. 

No caso em tela, restou comprovada a execução dos seguintes atos por 

parte de LUIZ ROBERTO MARTINS:  

- foi o responsável pela celebração dos contratos de gestão 

celebrados pelo INSTITUTO DATA RIO e a Secretaria Estadual de Saúde, 

tendo assinado os referidos instrumentos em nome da organização 

social, demonstrando o seu poder decisório na gestão da entidade;  

- definia os ocupantes dos cargos de direção da organização social, 

de modo a assegurar o controle sobre as deliberações da entidade, 

tendo sido responsável pela nomeação de LUCIANO LEANDRO 
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DEMARCHI, Superintendente de Serviços de Saúde da organização 

social, e LISLE RACHEL DE MONROE CARVALHO, Superintendente 

Financeira e Administrativa da entidade, que se encontravam 

diretamente subordinados a LUIZ ROBERTO MARTINS na estrutura 

hierárquica da organização social, obedecendo a seus comandos;  

- abordava e negociava com agentes públicos visando à obtenção 

de novos contratos de gestão em favor do IDR;  

- pactuava acordos com os fornecedores da organização social, 

quanto ao pagamento de vantagens indevidas em favor do comando 

do esquema ou de terceiros indicados pelo mesmo;  

- autorizava os pagamentos extraoficiais (“por fora”) para 

dirigentes da organização social que participam das atividades ilícitas;  

- autorizava a liberação dos pagamentos superfaturados em favor 

de DORVILLE, viabilizando o desvio e posterior apropriação dos 

recursos públicos;  

- recebia um percentual (comissão) dos valores superfaturados e 

desviados em favor de DORVILLE, bem como de outras empresas 

subcontratadas pelo INSTITUTO DATA RIO no curso da execução dos 

contratos de gestão celebrados com o Estado do Rio de Janeiro, 

revelando-se como um dos beneficiários dos atos de improbidade 

administrativa praticados.  

 Deste modo, incorreu o Presidente do Conselho de Administração do 

INSTITUTO DATA RIO, LUIZ ROBERTO MARTINS, agente público por equiparação, nos 

termos do art. 2º c/c art. 1º, parágrafo único da Lei Federal nº 8.429/92, na prática de atos 

de improbidade administrativa que importaram em seu enriquecimento ilícito: 

 
“Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando 

enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial 
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego 
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ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e 
notadamente: 

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou 
imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a 
título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem 
tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou 
amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente 
público; 

II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar 
a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a 
contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço 
superior ao valor de mercado; 

(...) 
IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação 

ou aplicação de verba pública de qualquer natureza”. 
 

Incorreu, ainda, o Réu LUIZ ROBERTO MARTINS, na qualidade de 

comandante do esquema delituoso montado dentro do INSTITUTO DATA RIO, na medida 

em que era quem decidia quanto ao emprego e destino dos recursos públicos auferidos 

pela organização social, na prática dos seguintes atos de improbidade administrativa 

causadores de lesão ao erário público:  

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa 
lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que 
enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º 
desta lei, e notadamente: 

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação 
ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, 
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei; 

(...) 
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem 

ou serviço por preço superior ao de mercado; 
(...) 
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas 

em lei ou regulamento; 
(...) 
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas 

pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular; 
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça 

ilicitamente; 
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(...) 
XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a 

incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de 
bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela 
administração pública a entidades privadas mediante celebração de 
parcerias, sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie;            

(...) 
XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração 

pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas 
pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação 
irregular”. 

 

Os demais dirigentes do INSTITUTO DATA RIO, a saber, LUCIANO LEANDRO 

DEMARCHI e LISLE RACHEL DE MONROE CARVALHO, concorreram para a prática dos atos 

de improbidade administrativa narrados nesta demanda ao participarem ativamente do 

esquema delituoso montado pelo réu LUIZ ROBERTO MARTINS dentro da organização 

social, tendo plena ciência das ilegalidades cometidas.  

Subordinados ao comando do esquema, exercido por LUIZ ROBERTO 

MARTINS, executavam (diretamente ou por intermédio de outros funcionários a eles 

subordinados) as tarefas necessárias para viabilizar o desvio dos recursos públicos 

administrados pela organização social, tendo contribuído, desta forma, ativamente para a 

lesão causada ao erário público. 

Na qualidade de Superintendente de Serviços de Saúde do INSTITUTO DATA 

RIO, cabia a LUCIANO LEANDRO DEMARCHI os seguintes atos no esquema delituoso:  

- encaminhar à CARLA DOS SANTOS BRAGA, responsável pela 

empresa DORVILLE SOLUÇÕES LTDA, as planilhas com quantitativos de 

refeições superiores ao efetivamente fornecido, de modo a orientar a 

emissão das notas fiscais superfaturadas em nome da empresa;  

- atuar como intermediário entre a empresária CARLA DOS 

SANTOS BRAGA e o comandante do esquema delituoso LUIZ ROBERTO 

MARTINS, cobrando da empresária a emissão das notas fiscais 

superfaturadas e o encaminhamento de dados bancários;  
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- receber os requerimentos de CARLA DOS SANTOS BRAGA, 

quando esta solicitava a liberação de pagamentos ou o 

encaminhamento das planilhas com indicação do valor real dos 

serviços prestados, para a definição do montante a ser repassado para 

LEANDRO BRAGA DE SOUSA, operador financeiro do esquema. 

 
Além de ter contribuído ativamente para o desvio de verbas públicas da 

saúde geridas pelo IDR, o Superintendente de Serviços de Saúde da organização social foi 

responsável pela contratação irregular da empresa DORVILLE REFEIÇÕES para a prestação 

de serviços de alimentação à organização social.  

Com efeito, por força dos contratos de gestão celebrados pela organização 

social, caberia ao INSTITUTO DATA RIO gerir os recursos públicos de modo a suportar não 

somente as despesas de pessoal, mas também a aquisição dos insumos e a prestação dos 

serviços necessários para gestão das unidades de saúde. Deste modo, nos termos do art. 

30, parágrafo único da Lei Estadual nº 6.043/2011, caberia à organização social selecionar 

as empresas com observância dos “princípios da impessoalidade, moralidade e 

economicidade, sendo necessária, no mínimo, a realização de cotação prévia de preços no 

mercado antes da contratação”, dado que tais serviços estão sendo custeados com 

recursos públicos repassados pela Secretaria Estadual de Saúde. 

Contudo, no caso em tela, como visto acima, a empresa DORVILLE 

REFEIÇÕES não foi contratada com base em critérios objetivos e impessoais, em estrita 

observância aos princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade. Tampouco 

fora obtida prévia cotação de preços de mercado, de modo a analisar a economicidade da 

contratação. Pelo contrário. Coube a LUCIANO LEANDRO DEMARCHI providenciar a 

contratação da DORVILLE REFEIÇÕES, que sequer dispunha de um atestado de capacidade 

técnica idôneo e que já havia sido previamente indicada por LEANDRO BRAGA DE SOUSA 

para participar do esquema de desvio de recursos públicos geridos pelo INSTITUTO DATA 

RIO, a demonstrar claramente o direcionamento na contratação da referida empresa.  
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LUCIANO LEANDRO DEMARCHI também direcionou outras contratações do 

INSTITUTO DATA RIO em favor de outras empresas, controladas por ele próprio, como visto 

no capítulo acima, dentre as quais, MANTEM SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA; FCAS 

CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA e E JOB COMUNICAÇÃO LTDA.  

Deste modo, seja pela contribuição para a promoção do desvio de quase 4 

milhões de reais dos cofres públicos da saúde, seja pelo direcionamento das contratações 

das empresas pelo INSTITUTO DATA RIO para a prestação de serviços necessários à 

execução dos contratos de gestão, o Superintendente de Serviços da Saúde da organização 

social, LUCIANO LEANDRO DEMARCHI, agente público por equiparação, nos termos do art. 

2º c/c art. 1º, parágrafo único da Lei Federal nº 8.429/92, incorreu na prática dos seguintes 

atos de improbidade administrativa, causadores de lesão ao erário público: 

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa 
lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que 
enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º 
desta lei, e notadamente: 

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação 
ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, 
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei; 

(...) 
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem 

ou serviço por preço superior ao de mercado; 
(...) 
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo 

seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins 
lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;           

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas 
em lei ou regulamento; 

(...) 
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas 

pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular; 
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça 

ilicitamente; 
(...)         
XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a 

incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de 
bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela 
administração pública a entidades privadas mediante celebração de 



 

158 
 

parcerias, sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie;            

(...) 
XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração 

pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas 
pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação 
irregular”. 

 

LISLIE RACHEL DE MONROE CARVALHO, por sua vez, na qualidade de 

Superintendente Financeira e Administrativa do INSTITUTO DATA RIO, concorreu para o 

desvio de recursos públicos da saúde geridos pelo IDR na medida em que a ela competia a 

elaboração e o encaminhamento (diretamente ou por intermédio de sua subordinada, a 

Gerente Financeira TAMARA FELIX FIGUEIRA DOS SANTOS) das duas planilhas que serviam 

de base para o cálculo do valor desviado dos cofres públicos: a planilha que apresentava as 

quantidades superfaturadas de refeições fornecidas, que serviria de base para a emissão 

de notas fiscais pela DORVILLE REFEIÇÕES; e a planilha que indicava as quantidades reais 

de refeições fornecidas, que serviria para determinar o valor que seria efetivamente 

destinado para a DORVILLE REFEIÇÕES. Como já dito, a diferença entre estas planilhas 

(valor real x valor superfaturado) correspondia ao valor desviado dos cofres públicos, que 

haveria de ser repassado por CARLA DOS SANTOS BRAGA em favor de LEANDRO BRAGA DE 

SOUSA. 

Ao assim proceder, a demandada LISLIE RACHEL DE MONROE CARVALHO, na 

qualidade de Superintendente Financeira e Administrativa do INSTITUTO DATA RIO, agente 

pública por equiparação, nos termos do art. 2º c/c art. 1º, parágrafo único da Lei Federal 

nº 8.429/92, incorreu na prática dos seguintes atos de improbidade administrativa, 

causadores de lesão ao erário público: 

 

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa 
lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que 
enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º 
desta lei, e notadamente: 

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação 
ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, 
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verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei; 

(...) 
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem 

ou serviço por preço superior ao de mercado; 
(...) 
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas 

em lei ou regulamento; 
(...) 
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas 

pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular; 
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça 

ilicitamente; 
(...) 
XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a 

incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de 
bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela 
administração pública a entidades privadas mediante celebração de 
parcerias, sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie;            

(...) 
XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração 

pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas 
pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação 
irregular”. 

 

Os demais integrantes do esquema delituoso arquitetado e orquestrado 

pelo primeiro réu LUIZ ROBERTO MARTINS, a saber, os empresários CARLA DOS SANTOS 

BRAGA e LEANDRO BRAGA DE SOUSA, também concorreram para os atos de improbidade 

administrativa narrados na presente demanda, e se beneficiaram de sua prática. 

Em relação a LEANDRO BRAGA DE SOUSA, foi visto que ele era o operador 

financeiro do esquema delituoso comandado por LUIZ ROBERTO MARTINS para desvio dos 

recursos públicos da saúde, geridos pelo INSTITUTO DATA RIO. A ele cabiam as seguintes 

condutas: 

 i) arregimentar empresários que estivessem dispostos a 

participar do esquema (como CARLA DOS SANTOS BRAGA), ou seja, 

a emitir notas fiscais por valores superfaturados e a repassar a 
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LEANDRO BRAGA DE SOUSA os montantes excedentes ao valor real 

dos serviços prestados ou dos insumos fornecidos; 

 ii) arrecadar os valores desviados (montantes excedentes ao 

valor real dos serviços ou insumos) junto às empresas que recebiam 

pagamentos superfaturados da organização social, como DORVILLE, 

através dos seguintes expedientes: 

 ii.1) recebimento de valores superfaturados nas 

contas de pessoas jurídicas diretamente sob seu controle, 

notadamente as empresas L.P. FARMA COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E  DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e BIOLAGOS LABORATÓRIO 

DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI; 

 ii.2) recebimento de dinheiro em espécie, sacado “na 

boca do caixa” pelas próprias empresas fornecedoras, dentre 

as quais DORVILLE; 

 ii.3) direcionamento dos valores creditados nas contas 

das empresas  fornecedoras ao pagamento de boletos e/ou a 

depósitos em contas bancárias de terceiros, que por sua vez 

disponibilizavam os recursos a LEANDRO BRAGA DE SOUSA, 

preferencialmente mediante entrega de dinheiro em espécie; 

 iii) repassar os valores desviados aos beneficiários finais dos 

atos de improbidade praticados (incluindo o comandante do 

esquema delituoso LUIZ ROBERTO MARTINS), mediante entrega de 

valores em espécie, por fora do sistema financeiro, ou mediante a 

utilização de contas bancárias de titularidade de terceiros, de modo 

a inviabilizar o rastreamento da origem e do destino dos recursos. 

Ao receber – seja através da entrega de dinheiro em espécie ou do 

pagamento de boletos em nome de terceiros – os valores desviados junto à DORVILLE 

SOLUÇÕES, LEANDRO BRAGA DE SOUSA, também reteve para si parcela do montante 
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arrecadado, beneficiando-se dos atos de improbidade administrativa. Além disso, sua 

participação no esquema lhe permitia beneficiar-se de favores que lhe eram altamente 

vantajosos (como no exemplo, citado no capítulo anterior, da aquisição dos créditos da 

antiga fornecedora de alimentação do IDR, DIVINO SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E 

SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, que permitiu à empresa individual de LEANDRO, a LP 

PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS, obter lucro superior a R$ 3,5 milhões).  

CARLA DOS SANTOS BRAGA, por sua vez, foi peça fundamental na 

engrenagem do esquema delituoso montado para a promoção do desvio de recursos 

públicos da saúde, geridos pelo INSTITUTO DATA RIO.  

Como dito anteriormente, a rotina de desvio de recursos públicos, 

engendrada por LUIZ ROBERTO MARTINS, não consistia na apropriação dos recursos 

diretamente na conta da organização social por ele controlada, ocorrendo por intermédio 

de pagamentos a empresas fornecedoras, em montante desproporcional ao real valor dos 

serviços prestados.  Com vistas ao alcance deste desiderato, a atuação de CARLA DOS 

SANTOS BRAGA, na qualidade de administradora e controladora de fato da empresa 

DORVILLE SOLUÇÕES, foi imprescindível. Como narrado acima, cabia a CARLA DOS SANTOS 

BRAGA desempenhar as seguintes condutas, periodicamente realizadas:  

 i) emitir (ou fazer emitir, através de subordinados) notas 

fiscais registrando valores muito superiores ao custo real dos serviços 

prestados, com base nas planilhas superfaturadas elaboradas por 

LISLE RACHEL DE MONROE CARVALHO e encaminhadas por LUCIANO 

LEANDRO DEMARCHI, a fim de possibilitar que os montantes 

excedentes revertessem em vantagem de outros integrantes do 

esquema delituoso; 

 ii) repassar os valores excedentes ao operador financeiro do 

esquema, o empresário LEANDRO BRAGA DE SOUSA, seja mediante 

entrega de dinheiro em espécie sacado “na boca do caixa”, seja 

mediante pagamento de boletos de terceiros remetidos pelo mesmo. 
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Além de concorrer para a prática dos atos de improbidade imputados aos 

dirigentes da organização social, através da participação no esquema delituoso nos termos 

acima referidos, a demandada CARLA DOS SANTOS BRAGA também deles se beneficiou, na 

medida em que sua empresa DORVILLE foi favorecida no direcionamento da contratação 

com o INSTITUTO DATA RIO, além de ter a própria empresária ter auferido lucros em razão 

da referida contratação irregular.  

 Deste modo, devem os réus CARLA DOS SANTOS BRAGA e LEANDRO BRAGA 

DE SOUSA ser enquadrados nas sanções da Lei nº 8.429/92, na medida em que 

concorreram diretamente para a prática dos atos de improbidade administrativa narrados 

na presente demanda e também deles se beneficiaram, sendo-lhes aplicável o art. 3º do 

referido diploma legal: 

 

“Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, 
àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra 
para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer 
forma direta ou indireta”. 

 

 

 

VI - DAS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES: 

VI.1 - DOS AFASTAMENTOS DOS RÉUS LUIZ ROBERTO MARTINS, LUCIANO LEANDRO 

DEMARCHI E LISLIE RACHEL DE MONROE CARVALHO DOS CARGOS OCUPADOS NO 

INSTITUTO DATA RIO 

Os fatos que lastreiam a presente demanda demonstram claramente a 

influência exercida pelos réus LUIZ ROBERTO MARTINS, LUCIANO LEANDRO DEMARCHI e 

LISLIE RACHEL DE MONROE CARVALHO dentro da organização social INSTITUTO DATA RIO, 

mormente no que tange à execução dos contratos de gestão da referida entidade. 

As provas colhidas são cabais em denunciar o esquema de desvio de 

recursos públicos engendrado pelos dirigentes da organização social, que ocupam altos 
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postos na estrutura hierárquica da entidade.  Com efeito, o Presidente do Conselho de 

Administração do IDR, LUIZ ROBERTO MARTINS, é o gestor de fato da organização social, 

detendo poder de decisão sobre a administração da entidade e, dentro do esquema 

delituoso, era quem decidia quanto ao emprego e destino dos recursos públicos auferidos 

pela organização social, a partir dos contratos de gestão celebrados. 

No entanto, em que pese sejam-lhe subordinados, LUCIANO LEANDRO 

DEMARCHI, na qualidade de Superintendente de Serviços de Saúde da organização social, 

e LISLE RACHEL DE MONROE CARVALHO, na qualidade de Superintendente Financeira e 

Administrativa da entidade, também possuem voz de comando dentro da estrutura 

hierárquica da entidade e ocupavam postos importantes no esquema delituoso. 

Sendo assim, fato é que os demandados possuem ingerência em dados e 

documentos da organização social, de modo que podem vir a ter acesso a informações 

sigilosas e atrapalhar o bom andamento do processo. Ou, ainda, podem fazer uso dos 

cargos que ocupam para se desfazer de informações e documentos importantes, 

prejudicando, eventualmente, a instrução processual.  

Outrossim, fato ainda mais preocupante e urgente, os dirigentes da 

organização social, estando no exercício de suas funções, podem dar continuidade ao 

modus operandi que ensejou a propositura da presente demanda, perpetuando o esquema 

de desvio de recursos públicos da saúde, geridos pelo INSTITUTO DATA RIO, em especial 

diante do fato de que o referido esquema já vinha sendo executado, em conluio com os 

empresários réus, há alguns anos. 

Deste modo, a simples aplicação do art. 20, parágrafo único, da Lei nº 

8.429/92 já resolve a questão, uma vez que há fundado receio de interferência no curso do 

processo, diante de riscos à instrução processual do feito. Vide, nesse sentido, as condutas 

adotadas pelos demandados em foco, que em muito diferem do bom e fiel exercício das 

funções públicas que exercem.  

Nesse diapasão, é de se registrar que a jurisprudência do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça é firme no sentido de avalizar o afastamento do agente público em 

hipóteses similares à presente. Confira-se: 
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“PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. AFASTAMENTO 
DOS CARGOS DE PREFEITO E VICEPREFEITO. LESÃO À ORDEM PÚBLICA. 
A norma do art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 1992, que 
prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração 
dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada em 
situação excepcional. Hipótese em que a medida foi fundamentada em 
elementos concretos a evidenciar que a permanência nos cargos 
representa risco efetivo à instrução processual. Pedido de suspensão 
deferido em parte para limitar o afastamento dos cargos ao prazo de 
180 dias. Agravo regimental não provido” (STJ, AgRg na SLS 1.397/MA, 
Rel. Ministro AR”I PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 
01/07/2011, DJe 28/09/2011). 

 

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE 
LIMINAR. A norma do art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 
1992, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a 
apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser 
aplicada em situação excepcional, quando, mediante fatos 
incontroversos, existir prova suficiente de que esteja dificultando a 
instrução processual. Agravo regimental não provido” (STJ, AgRg na 
SLS 867/CE, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado 
em 05/11/2008, DJe 24/11/2008). 

 

Pertinente, ainda, trazer à baila as esclarecedoras lições de Emerson Garcia 

e Rogério Pacheco Alves:  

“Por intermédio do afastamento provisório do agente, busca o 
legislador fornecer ao juiz um importantíssimo instrumento com vistas 
à busca da verdade real, garantindo a verossimilhança da instrução 
processual de modo a evitar que a dolosa atuação do agente, 
ameaçando testemunhas, destruindo documentos, dificultando a 
realização de perícias etc., deturpe ou dificulte a produção dos 
elementos necessários à formação do convencimento judicial.” 73 

 

É de se invocar, ainda, o art. 139, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, 

no sentido de que cabe ao Juiz agir de modo a evitar a reiteração das práticas ilícitas 

constatadas. E, para tanto, é essencial o afastamento de LUIZ ROBERTO MARTINS, LUCIANO 

LEANDRO DEMARCHI e LISLIE RACHEL DE MONROE CARVALHO, dos cargos ocupados no 

 
73 Improbidade administrativa, 4ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, fls. 733. 
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âmbito do INSTITUTO DATA RIO, sob pena de se propagar no tempo a lesão causada ao 

erário público estadual, perpetuando-se o nefasto esquema delituoso engendrado pelos 

dirigentes da referida organização social de desvio de recursos públicos da saúde.  

Assim, estando presentes os requisitos legais, o Ministério Público requer, 

inaudita altera pars, na forma do art. 20, parágrafo único da Lei nº 8429/92, seja 

determinado, pelos fatos aqui narrados, o afastamento de LUIZ ROBERTO MARTINS, 

LUCIANO LEANDRO DEMARCHI e LISLIE RACHEL DE MONROE CARVALHO dos cargos 

ocupados, respectivamente, de Presidente do Conselho de Administração, 

Superintendente de Serviços de Saúde e Superintendente Financeira e Administrativa do 

INSTITUTO DATA RIO, vedando-lhes o acesso às dependências da referida organização 

social e a todo e qualquer documento ou sistema da entidade, vedando-lhes, ainda, o 

contato com funcionários da entidade e o uso de qualquer equipamento ou bem público a 

que tenham acesso por conta dos cargos exercidos. 

 
VI.2 - DA NECESSÁRIA INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS DEMANDADOS: BLOQUEIO DO 

NUMERÁRIO DISPONÍVEL NAS CONTAS DAS PESSOAS JURÍDICAS A ELES VINCULADAS A 

FIM DE GARANTIR O RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO CAUSADO AO ERÁRIO 

PÚBLICO 

  Conforme se demonstrou à exaustão na presente petição inicial, a conduta 

dos Réus refletiu não só na violação aos princípios constitucionais da Administração 

Pública, como também, e especialmente, em lesão de grande monta ao patrimônio público, 

do que deve resultar o seu integral ressarcimento em favor do ente público estatal. 

Com efeito, a rotina habitual de desvio de recursos públicos da saúde, 

geridos pelo INSTITUTO DATA RIO, implementada pelos réus, desde ao menos julho de 

2016 até dezembro de 2018, e que contava com uma engrenagem delituosa comandada 

pelo ex-Presidente do IDR e atual Presidente do Conselho Administrativo da organização 

social, LUIZ ROBERTO MARTINS, importou na lesão de quase 4 milhões de reais aos cofres 

públicos estaduais. 
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  Deste modo, verificada, a partir da disciplina contida no art. 10 da Lei nº 

8.429/92, a ocorrência de lesão ao erário, o acervo patrimonial dos agentes causadores do 

dano estará sujeito à responsabilização. 

  O desiderato de “integral reparação do dano” será alcançado, assim, por 

intermédio da declaração de indisponibilidade de tantos bens de expressão econômica 

quantos bastem ao restabelecimento do status quo ante.  É o que estabelece o art. 37, § 

4º, da Constituição Federal, regra que vai encontrar correlata previsão no art. 7º da Lei nº 

8.429/92: 

“Art. 37 (...) 
§ 4º  Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão 
dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade 
dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas 
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.  
 
“Art. 7º – Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio 
público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade 
administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério 
Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.  
 Parágrafo único – A indisponibilidade a que se refere o caput 
deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral 
ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante 
do enriquecimento ilícito". 

 

  Diante do preceito constitucional, doutrinadores como Fábio Medina Osório 

deduzem que a decretação da indisponibilidade de bens é uma “medida obrigatória”, ou 

seja, é necessariamente uma “consequência jurídica do processamento da ação, forte no 

art. 37, §4º da Constituição Federal” (Improbidade Administrativa, p. 240). No mesmo 

sentido, Wallace Paiva Martins Júnior afirma que, nas hipóteses de enriquecimento ilícito 

ou lesão ao erário, “exsurge como medida obrigatória a indisponibilidade de bens” 

(Probidade Administrativa, p. 329). 

 

  Segundo essa tese, o perigo de lesão seria inerente ao ato de improbidade 

administrativa que cause enriquecimento ilícito ou dano ao erário; bastaria que o autor da 

ação produzisse indícios suficientes da prática de conduta que se enquadrasse na lei de 



 

167 
 

improbidade administrativa, para que o periculum in mora seja presumido, na forma do 

art. 7º da Lei nº 8.429/92. Nesse sentido, afirma Fábio Medina Osório: 

 

 “O periculum in mora emerge, via de regra, dos próprios 
termos da inicial, da gravidade dos fatos, do montante, em tese, dos 
prejuízos causados ao erário” (Improbidade Administrativa, p. 241). 

 

  No mesmo sentido, afirma Wallace Paiva Martins Júnior: 

 

 “(...) o perigo é ínsito aos próprios efeitos do ato hostilizado. 
(...) Havendo suspeita de ato de improbidade administrativa pelo 
suspeito acréscimo patrimonial desproporcional à evolução do 
patrimônio, impõe-se a indisponibilidade porque não é razoável 
aguardar a dilapidação de bens” (Probidade Administrativa, p. 329-
330). 

 

  Como bem percebido por José Roberto dos Santos Bedaque, a 

indisponibilidade de bens prevista na Lei de Improbidade é apenas uma das hipóteses nas 

quais o próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano (“Tutela Jurisdicional 

Cautelar e Atos de Improbidade Administrativa”, in Improbidade Administrativa – Questões 

Polêmicas e Atuais, p. 266-270). 

   

  No mesmo sentido, o entendimento pacificado pelo STJ segundo o qual o 

requisito do periculum in mora é presumido, encontrando-se “implícito no comando legal”, 

sendo possível ao juiz a decretação da indisponibilidade de bens do demandado “quando 

presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa”. Veja-se, neste 

sentido, o acórdão proferido em sede de recurso repetitivo: 

 
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL 
REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-
C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. 
DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 
8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. 
MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 
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1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério 
Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de 
atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 
2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a 
possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade 
de bens do demandado quando presentes fortes indícios de 
responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao 
Erário. 
3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior 
Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de 
relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para 
acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), 
reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes 
(Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, 
Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso 
Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 
Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no 
Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino 
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; 
Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. 
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 
21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. 
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 
10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, 
verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o 
julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na 
prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o 
periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo 
determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a 
qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão 
dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade 
dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas 
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em 
verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente 
da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já 
apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de 
indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba 
lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do 
art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, 
diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação 
patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de 
comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao 
erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática 
de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o 
requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), 
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este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), 
admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de 
recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do 
acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". 
4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida 
Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos 
Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. 
Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013. 
5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas 
pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à 
comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na 
iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora 
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, 
o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, 
sendo possível ao juízo que preside a referida ação, 
fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do 
demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de 
improbidade administrativa. 
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de 
primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos 
promovidos. 
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da 
Resolução n. 8/2008/STJ” (STJ, REsp 1366721/BA, Rel. Ministro 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG 
FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 
19/09/2014, grifamos). 

 

No caso em tela, ainda que não se admitisse a presunção do periculum in 

mora, fato é que, diante da excepcional magnitude dos danos causados ao patrimônio 

público, fruto do desvio de recursos públicos da saúde, geridos pelo INSTITUTO DATA RIO, 

existe o risco concreto de que a livre disposição dos bens que integram o patrimônio dos 

réus, venha a frustrar a efetividade da tutela jurisdicional pretendida, inviabilizando futuro 

ressarcimento do dano causado ao erário público. 

Por este motivo, imperiosa é a decretação da indisponibilidade dos bens dos 

réus, sendo certo que a medida restritiva haverá de recair também sobre as pessoas 

jurídicas controladas pelos demandados, diretamente ou através de interpostas pessoas. 

Com vistas a dissimular a origem e a destinação final dos valores obtidos 

através do desvio dos recursos públicos da saúde, através dos pagamentos superfaturados, 
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os mesmos eram muitas vezes depositados em contas de pessoas jurídicas vinculadas aos 

participantes do esquema delituoso.  

Deste modo, a fim de garantir o ressarcimento do erário público, imperiosa 

é a decretação da indisponibilidade de bens dos Réus através do bloqueio do numerário 

disponível em suas contas bancárias pessoais, e nas contas das pessoas jurídicas 

controladas pelos mesmos, a saber:  

PESSOAS JURÍDICAS PERTENCENTES A LUIZ ROBERTO MARTINS (CPF nº 233.267.357-15):  

1) INSTITUTO DATA RIO (CNPJ nº 07.554.156/0001-63); 

2) BOLA MERI CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA (CNPJ nº 10.788.632/0001-15);  

3) MARTINS E MARTINS ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA ME (CNPJ nº 

22.447.484/0001-54);  

PESSOAS JURÍDICAS PERTENCENTES A LUCIANO LEANDRO DEMARCHI (CPF nº 

495.532.599-87):  

4) MJ SERVIÇOS MÉDICOS EMPRESARIAIS EIRELI (CNPJ nº 27.687.389/0001-41);  

5) AMARE PADARIA E CONFEITARIA LTDA74 (CNPJ nº 31.133.392/0001-90);  

PESSOAS JURÍDICAS CONTROLADAS POR LUCIANO LEANDRO DEMARCHI, POR 

INTERMÉDIO DE INTERPOSTAS PESSOAS (“LARANJAS”): 

6) MANTEM SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ nº 07.583.240/0001-05) 

A referida empresa foi contratada para prestação de serviços de manutenção predial nas 

Unidades de Pronto Atendimento geridas pelo INSTITUTO DATA RIO, objeto da presente 

demanda, tendo recebido diretamente da organização social pela prestação dos serviços o 

valor de R$ 4.483.587,50, entre os meses de junho de 2016 e novembro de 2018. A 

empresa se encontra em nome da “laranja” ANA AMÉLIA DANTAS DA FONSECA, cuja 

atuação é subordinada a LUCIANO LEANDRO DEMARCHI75, que é o seu efetivo 

 
74 Empresa na qual LUCIANO LEANDRO DEMARCHI é titular de 85% do capital social. 

75 Veja-se, apenas a título ilustrativo: e-mail recebido por juizo2016@gmail.com no dia 15/01/2018 às 
10:46, no qual ANA AMELIA encaminha a LUCIANO minuta de carta de apresentação da empresa MANTEM, 
"caso deseje fazer alguma alteração"; e-mails recebido por juizo2016@gmail.com no dia 02/07/2018 às 
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controlador76. Além de prestar serviços nas UPAs administradas pelo INSTITUTO DATA RIO, 

a MANTEM SERVIÇOS EMPRESARIAIS também celebrou pelo menos outros quatro 

contratos com o INSTITUTO UNIR SAÚDE.  

7) FCAS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA (CNPJ nº 11.337.470/0001-61). 

A referida empresa foi contratada para prestar serviços de treinamento a profissionais da 

saúde nas Unidades de Pronto Atendimento geridas pelo INSTITUTO DATA RIO, tendo 

recebido da organização social o valor de R$ 703.875,00, entre os meses de março e 

dezembro de 2014. À época de sua contratação pelo INSTITUTO DATA RIO, a FCAS 

CONSULTORIA se encontrava em nome77 de LUIZ CLAUDIO DA COSTA (CPF nº 883.053.177-

49), que posteriormente assumiria a Gerência de Compras e Contratos da organização 

social; no entanto, a prova colhida mediante afastamento do sigilo telemático demonstra 

que LUCIANO LEANDRO DEMARCHI é o efetivo controlador78 da FCAS CONSULTORIA. 

 
09:19, às 09:24, às 09:26, às 09:29 e às 09:35, em que ANA AMELIA encaminha a LUCIANO propostas 
comerciais elaboradas em nome da empresa MANTEM; e-mail recebido por juizo2016@gmail.com no dia 
12/07/2018 11:35, em que ANA AMELIA encaminha a LUCIANO a "relação de funcionários solicitada"; e-
mail recebido por juizo2016@gmail.com no dia 18/09/2018 às 14:21, em que ANA AMELIA encaminha para 
LUCIANO sua Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física; e-mails recebidos por 
juizo2016@gmail.com no dia 13/03/2018 às 14:13, no dia 12/03/2019 às 15:14, no dia 26/03/2019 às 
10:47, no dia 01/04/2019 às 15:58 e no dia 04/04/2019 às 15:11, em que ANA AMELIA encaminha para 
LUCIANO boletos a serem pagos pela empresa MANTEM. 

76 Veja-se, apenas a título ilustrativo: e-mails recebidos por juizo2016@gmail.com no dia 14/04/2016 às 
09:53 e no dia 03/08/2017 às 10:32, onde se registra que o endereço eletrônico de LUCIANO é o e-mail de 
recuperação de mantemservicos@gmail.com; e-mail enviado por juizo2016@gmail.com no dia 02/06/2016 
às 11:35, em que o remetente se identifica como “LUCIANO da MANTEM”; e-mails enviados por 
juizo2016@gmail.com no dia 31/10/2017 às 19:07 e no dia 05/11/2017 às 09:38, em que LUCIANO 
encaminha proposta de serviços da MANTEM para EDUARDO LOUZADA da ASSOCIAÇÃO MAHATMA 
GANDHI; e-mails enviados por juizo2016@gmail.com nos dias 03/04/2018 às 09:06 e no dia 08/06/2018 às 
16:35, em que LUCIANO encaminha notas fiscais emitidas pela MANTEM para a ASSOCIAÇÃO MAHATMA 
GANDHI; e-mails recebidos por juizo2016@gmail.com no dia 04/12/2017 às 15:53, no dia 17/04/2018 às 
09:56 e no dia 01/06/2018 às 19:09, em que a empresa de contabilidade REZENDE SERVIÇOS encaminha a 
LUCIANO boletos para pagamento de honorários da MANTEM. 

77 Em 15/05/2015, LUIZ CLAUDIO DA COSTA foi sucedido por ADRIANO COSTA FERREIRA (CPF nº 883.766.217-
34) e THIAGO DOS SANTOS FERREIRA (CPF nº 139.339.017-07), “laranjas” de LEANDRO BRAGA DE SOUSA nas 
empresas F&T DOS LAGOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA (CNPJ nº 08.928.548/0001-08) e CCM 
SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ nº 13.375.920/0001-36), respectivamente. 

78 Veja-se, apenas a título ilustrativo: e-mails recebidos por juizo2016@gmail.com no dia 28/09/2017 às 
14:22, em que o contador encaminha para LUCIANO minuta de alteração do contrato social da FCAS 
CONSULTORIA; e-mail enviado por juizo2016@gmail.com no dia 31/10/2017 às 19:07, em que LUCIANO 
encaminha para a ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI proposta de serviços de engenharia clínica da FCAS 
CONSULTORIA; e-mails enviados por juizo2016@gmail.com nos dias 03/04/2018 às 13:18 e no dia 
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PESSOA JURÍDICA PERTENCENTE A LISLE RACHEL DE MONROE CARVALHO (CPF nº 

958.220.707-87): 

8) EFFICIENZA SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI (CNPJ nº 

31.794.139/0001-88) 

PESSOAS JURÍDICAS PERTENCENTES A CARLA DOS SANTOS BRAGA (CPF nº 035.529.017-

01):  

9) DORVILLE SOLUÇÕES E NEGÓCIOS LTDA (CNPJ nº 01.663.287/0001-00);  

10) NUTRIACAO COMERCIAL LTDA79 (CNPJ nº 12.158.188/0001-80); 

PESSOAS JURÍDICAS PERTENCENTES A LEANDRO BRAGA DE SOUSA (CPF nº 055.874.597-

05):  

11) LP PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS EIRELI (CNPJ nº 25.004.269/0001-

77);  

12) LP FARMA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 19.828.567/0001-89); 

13) LL FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ nº 29.758.683/0001-22); 

14) LD FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ nº 28.778.349/0001-78); 

15) LP ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA (CNPJ nº 28.958.857/0001-38); 

16) JL AUTO POSTO LTDA80 (CNPJ nº 33.725.852/0001-03); 

17) OCEAN VIEW SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (CNPJ nº 34.522.696/0001-

38); 

 
08/06/2018 às 16:35, em que LUCIANO encaminha notas fiscais emitidas pela FCAS CONSULTORIA para a 
ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI; e-mails recebidos por juizo2016@gmail.com no dia 04/12/2017 às 15:53, 
no dia 17/04/2018 às 09:56 e no dia 01/06/2018 às 19:09, em que a empresa de contabilidade REZENDE 
SERVIÇOS encaminha a LUCIANO boletos para pagamento de honorários da FCAS CONSULTORIA. 

79 Empresa efetivamente controlada por CARLA DOS SANTOS BRAGA, embora ostensivamente em nome de 
sua mãe GENILCE DOS SANTOS BRAGA (CPF nº 055.695.727-08). 
 
80 Empresa na qual LP PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS EIRELI é titular de 50% 

do capital social. 
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18) ALL CAPITAL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A81 (CNPJ nº 34.809.367/0001-72); 

19) STUDIO 97 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA (CNPJ nº 35.134.724/0001-02); 

PESSOAS JURÍDICAS CONTROLADAS POR LEANDRO BRAGA DE SOUSA, POR INTERMÉDIO 

DE SUA ESPOSA JOSILENE SANDRA PAIVA DOS SANTOS (CPF nº 114.689.237-30):  

20) CCM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ nº 13.375.920/0001-36);  

21) LPS CORRETORA DE SEGUROS LTDA (CNPJ nº 29.015.664/0001-06); 

PESSOAS JURÍDICAS CONTROLADAS POR LEANDRO BRAGA DE SOUSA, POR INTERMÉDIO 

DE INTERPOSTAS PESSOAS (“LARANJAS”): 

22) BIOLAGOS LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI (CNPJ nº 09.469.785/0001-10)  

A partir de alteração contratual registrada na JUCERJA em 19/08/2019, a referida empresa 

encontra-se “laranja” VINICIUS BASILIO DE OLIVEIRA (CPF nº 106.616.317-02). Contudo, 

áudios interceptados no curso das investigações criminais evidenciaram que o verdadeiro 

proprietário da empresa é LEANDRO BRAGA DE SOUSA, ao qual estão subordinados82 tanto 

PAULO ROBERTO FERREIRA GOULART (responsável pela gestão financeira da BIOLAGOS) 

quanto SUELEN CARLA LESSA (responsável pela administração do serviço). Como revelam 

os diálogos, a BIOLAGOS receberia do INSTITUTO UNIR SAÚDE um valor excedente de R$ 

 
81 Sociedade anônima na qual LEANDRO BRAGA DE SOUSA é Presidente do Conselho de Administração, 

sua esposa JOSILENE SANDRA PAIVA DOS SANTOS é acionista titularizando 50% do capital social, e 

sua irmã FRANCISCA DAILANIA SILVA SOUSA é Diretora Financeira. 
82 Veja-se, neste sentido: ligação do terminal 21964682988 no dia 18/09/2019 às 15:45:36, em que PAULO 
ROBERTO FERREIRA GOULART e SUELEN CARLA LESSA discutem as orientações de LEANDRO BRAGA; ligação 
do terminal 21964682988 no dia 19/09/2019 às 11:05:27, em que PAULO ROBERTO FERREIRA GOULART 
afirma para SUELEN CARLA LESSA que LEANDRO BRAGA estaria aborrecido com falhas na prestação do 
serviço da BIOLAGOS; e ligação do terminal 21964682988 no dia 26/09/2019 às 10:49:42, em que PAULO 
GOULART descreve seu trabalho na BIOLAGOS como “fazer a parte financeira do LEANDRO”. Especialmente 
contundente, nesse sentido, é a ligação do terminal 21964682988 no dia 01/11/2019 às 18:45:30, em que 
se evidencia que LEANDRO BRAGA DE SOUSA teria proibido SUELEN CARLA LESSA de realizar pagamentos 
em favor de PAULO ROBERTO FERREIRA GOULART, afirmando sua precedência para a retirada de valores 
da empresa (“como é que você quer tirar seu pagamento se eu nem mexi nesse dinheiro ainda?”). Veja-se 
também as ligações do terminal 21964682988 no dia 01/11/2019 às 20:01:00 e e no dia 03/11/2019 às 
10:55:45. 
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150 mil/mês83, que reverteria quase integralmente em favor de LEANDRO BRAGA DE 

SOUSA84. 

23) LMM FACILITY SOLUCION E MANUTENCE LTDA (CNPJ nº 29.285.022/0001-27) 

Empresa com o nome fantasia “MLM CLEANNER”, na qual LEANDRO BRAGA DE SOUSA 

figurou ostensivamente como sócio até novembro de 2018, e através da qual também 

recebeu pagamentos fruto de contratos celebrados com o INSTITUTO UNIR SAÚDE. As 

provas colhidas mediante afastamento de sigilo telemático apontam que MARCELO DA 

SILVA PAIVA (CPF nº 928.219.877-49) possui relação de subordinação a LEANDRO BRAGA, 

que é quem efetivamente detém o poder decisório sobre a movimentação da conta 

bancária da LMM FACILITY85, por intermédio de sua irmã FRANCISCA DAILANIA SILVA 

SOUSA. 

24) F&T DOS LAGOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA (CNPJ nº 

08.928.548/0001-08) 

 
83 Cfr. ligação do terminal 21964682988 no dia 20/09/2019 às 19:15:57. 

84 Veja-se, neste sentido: ligação do terminal 21964682988 no dia 04/12/2019 às 08:50:25, em que PAULO 
ROBERTO FERREIRA GOULART afirma que, somente no ano de 2019, LEANDRO BRAGA DE SOUSA teria 
retirado pelo menos R$ 1,7 milhão da BIOLAGOS; ligação do terminal 21964682988 no dia 18/09/2019 às 
09:48:39, em que PAULO ROBERTO FERREIRA GOULART afirma que “daqui a pouco LEANDRO vai pedir 
dinheiro” da BIOLAGOS, acrescentando que para LEANDRO BRAGA DE SOUSA “R$ 15 mil é cafezinho”; 
ligação do terminal 21964682988 no dia 09/10/2019 às 20:10:31, em que PAULO ROBERTO FERREIRA 
GOULART afirma que LEANDRO BRAGA DE SOUSA estaria aguardando que a ASSOCIAÇÃO MAHATMA 
GANDHI realizasse o pagamento em favor da BIOLAGOS “para ele roubar o dinheiro”; e ligação do terminal 
21964682988 no dia 01/11/2019 às 18:45:30, em que PAULO ROBERTO FERREIRA GOULART queixa-se de 
que LEANDRO BRAGA DE SOUSA nunca colocou dinheiro na BIOLAGOS: “muito pelo contrário, sempre 
tirou”. 

85 Veja-se, neste sentido, mensagens trocadas por LEANDRO BRAGA DE SOUSA através do aplicativo 
Whatsapp com FRANCISCA DAILANIA SILVA SOUSA (“MANINHA” – terminal +5521970179347) no dia 
14/03/2018, entre 09:25:13  e 09:25:21, no qual a irmã de LEANDRO BRAGA lhe encaminha uma relação de 
despesas da “MLM CLEANNER” para serem pagas até o dia seguinte; diversas mensagens trocadas no grupo 
de Whatsapp denominado “MLM CLEANNER”, em que MARCELO PAIVA (terminal +5521964865772) 
encaminha relações de despesas da empresa para serem aprovadas por LEANDRO BRAGA DE SOUSA e 
executadas por sua irmã FRANCISCA DAILANIA SILVA SOUSA (“NININHA”); e e-mail recebido por 
lbs10@globo.com no dia 03/12/2018 às 17:22, em que o endereço eletrônico da F&T DOS LAGOS 
encaminha a LEANDRO BRAGA notas fiscais referentes ao serviço prestado pela LMM FACILITY nas UPAs 
geridas pelo INSTITUTO UNIR SAÚDE. 
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A empresa se encontra em nome do “laranja” ADRIANO COSTA FERREIRA (CPF nº 

883.766.217-34), que possui vínculo de subordinação86 a LEANDRO BRAGA DE SOUSA. As 

provas colhidas mediante afastamento de sigilo telemático demonstram que LEANDRO 

BRAGA é quem efetivamente detém poder decisório sobre a movimentação da conta 

bancária da F&T DOS LAGOS87, por intermédio de sua irmã FRANCISCA DAILANIA SILVA 

SOUSA88, além de atuar como interlocutor junto aos órgãos públicos que contratam a 

empresa89.   

VII - DOS PEDIDOS 

Diante de todo o exposto, o Ministério Público requer: 

1– Liminarmente, seja determinado:  

a) o afastamento de LUIZ ROBERTO MARTINS, LUCIANO 

LEANDRO DEMARCHI e LISLIE RACHEL DE MONROE CARVALHO dos 

cargos ocupados, respectivamente, de Presidente do Conselho de 

Administração, Superintendente de Serviços de Saúde e 

Superintendente Financeira e Administrativa do INSTITUTO DATA RIO, 

vedando-lhes o acesso às dependências da referida organização social 

e a todo e qualquer documento ou sistema da entidade, e vedando-

 
86 Veja-se, neste sentido, e-mail recebido por lbs10@globo.com no dia 28/04/2016 às 20:30, em que o 
gerente administrativo da F&T DOS LAGOS encaminha cópia das declarações de Imposto de Renda do sócio 
ADRIANO COSTA FERREIRA para o endereço eletrônico de LEANDRO BRAGA DE SOUSA. 

87 Veja-se, neste sentido, mensagens trocadas por LEANDRO BRAGA DE SOUSA através do aplicativo 
Whatsapp com MARLAN NEIVAS (identificado como “MARLAN SANTANDER” – terminal +5521993782419), 
no dia 23/01/2018 entre 10:11:22 e 11:36:26, e no dia 27/02/2018 às 17:13:19, em que o funcionário do 
Banco Santander cobra de LEANDRO BRAGA o pagamento da “parcela da F&T DOS LAGOS”; e e-mails 
recebidos por lbs10@globo.com no dia 23/02/3016 às 20:26 e no dia 23/03/2016 às 17:18, nos quais se 
encaminham a LEANDRO BRAGA os extratos bancários da F&T DOS LAGOS. 

88 Veja-se, neste sentido, mensagens trocadas por LEANDRO BRAGA DE SOUSA através do aplicativo 
Whatsapp com FRANCISCA DAILANIA SILVA SOUSA (“MANINHA” – terminal +5521970179347) no dia 
20/03/2018, entre 15:07:33  e 15:15:10, no qual LEANDRO BRAGA pergunta à sua irmã sobre o pagamento 
de parcelas de empréstimo contraído junto ao Banco Santander, em nome da F&T DOS LAGOS. 

89 Veja-se, neste sentido, e-mails recebidos por lbs10@globo.com no dia 14/03/16 às 09:00, no dia 
21/03/16 às 17:32, no dia 19/08/16 às 08:33 e no dia 15/03/17 às 18:55, nos quais são encaminhadas a 
LEANDRO BRAGA as notas fiscais por F&T DOS LAGOS em face do Município de Barra Mansa; e e-mail 
enviado por lbs10@globo.com em 22/03/2016 às 10:32, em que LEANDRO encaminha para a Gerente de 
Tesouraria do Município de Barra Mansa nota fiscal emitida pela F&T DOS LAGOS. 
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lhes, ainda, o contato com funcionários da entidade e o uso de 

qualquer equipamento ou bem público a que tenham acesso por conta 

dos cargos exercidos, na forma do art. 20, parágrafo único da Lei nº 

8429/92; 

b) a indisponibilidade dos bens dos demandados, procedendo-

se ao bloqueio do numerário disponível nas contas das pessoas 

jurídicas a eles vinculadas, até o limite de R$ 11.850.000,00 (onze 

milhões e oitocentos e cinquenta mil reais), que corresponde ao valor 

estimado da lesão causada ao erário público acrescido da multa civil 

prevista no art. 12, II da Lei nº 8.429/92, em face das seguintes pessoas 

físicas e jurídicas: 

1) LUIZ ROBERTO MARTINS (CPF nº 233.267.357-15); 

2) LUCIANO LEANDRO DEMARCHI (CPF nº 495.532.599-87); 

3) LISLE RACHEL DE MONROE CARVALHO (CPF nº 
958.220.707-87); 

4) CARLA DOS SANTOS BRAGA (CPF nº 035.529.017-01); 

5) LEANDRO BRAGA DE SOUSA (CPF nº 055.874.597-05); 

6) INSTITUTO DATA RIO (CNPJ nº 07.554.156/0001-63); 

7) BOLA MERI CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA (CNPJ nº 
10.788.632/0001-15);  

8) MARTINS E MARTINS ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS 
LTDA ME (CNPJ nº 22.447.484/0001-54);  

9) MJ SERVIÇOS MÉDICOS EMPRESARIAIS EIRELI (CNPJ nº 
27.687.389/0001-41);  

10) AMARE PADARIA E CONFEITARIA LTDA  (CNPJ nº 
31.133.392/0001-90);  

11) MANTEM SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ nº 
07.583.240/0001-05); 

12) FCAS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA (CNPJ nº 
11.337.470/0001-61); 

13) EFFICIENZA SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO 
ADMINISTRATIVO EIRELI (CNPJ nº 31.794.139/0001-88); 
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14) DORVILLE SOLUÇÕES E NEGÓCIOS LTDA (CNPJ nº 
01.663.287/0001-00);  

15) NUTRIACAO COMERCIAL LTDA  (CNPJ nº 
12.158.188/0001-80); 

16) LP PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS 
EIRELI (CNPJ nº 25.004.269/0001-77);  

17) LP FARMA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 
19.828.567/0001-89); 

18) LL FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ nº 
29.758.683/0001-22); 

19) LD FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ nº 
28.778.349/0001-78); 

20) LP ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA (CNPJ nº 
28.958.857/0001-38); 

21) JL AUTO POSTO LTDA  (CNPJ nº 33.725.852/0001-03); 

22) OCEAN VIEW SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA (CNPJ nº 34.522.696/0001-38); 

23) ALL CAPITAL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A  (CNPJ 
nº 34.809.367/0001-72); 

24) STUDIO 97 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA (CNPJ nº 
35.134.724/0001-02); 

25) CCM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ nº 
13.375.920/0001-36);  

26) LPS CORRETORA DE SEGUROS LTDA (CNPJ nº 
29.015.664/0001-06); 

27) BIOLAGOS LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI 
(CNPJ nº 09.469.785/0001-10);  

28) LMM FACILITY SOLUCION E MANUTENCE LTDA (CNPJ nº 
29.285.022/0001-27); 

29) F&T DOS LAGOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO 
LTDA (CNPJ nº 08.928.548/0001-08). 

 

2 – A notificação dos demandados para que se manifestem, na 

forma do art. 17, § 7º, da Lei n.º 8.429/92; 
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3 - Em seguida, o recebimento da inicial, com a citação dos Réus, 

para que, caso queiram, respondam à presente ação, no prazo legal e 

sob pena de revelia; 

4 - A notificação do ESTADO DO RIO DE JANEIRO para que integre 

o polo ativo ou passivo da presente demanda, na forma do art. 17, § 

3º, da Lei n.º 8.429/92 c/c art. 6º, §3º da Lei nº 4.717/65;  

5 – No mérito, seja julgada procedente a ação para: 

a) Condenar os réus ao ressarcimento integral do dano causado 

ao patrimônio público, acrescido de juros e correção monetária, 

conforme vier a ser demonstrado no curso da instrução processual; 

b) Condenar os réus nas sanções previstas no art. 12, I e II da 

Lei nº 8429/92, quais sejam:  

b.1) perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 

patrimônio; 

b.2) perda da função pública;  

b.3) suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos ou 

de oito a dez anos, conforme a tipologia legal aplicada; 

b.3) pagamento de multa civil de até duas vezes ou três vezes 

o valor do dano, conforme a tipologia legal aplicada; 

b.4) proibição de contratar com o Poder Público ou de 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos. 

6 - Sejam os valores oriundos das condenações acima referidas 

recolhidos para o ESTADO DO RIO DE JANEIRO, preferencialmente ao 

Fundo Estadual de Saúde ou à fonte orçamentária que corresponda ao 
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mesmo, qualquer que seja a sua denominação ao tempo da efetiva 

execução da sentença condenatória; 

7 - Sejam os réus condenados nos ônus da sucumbência, que 

deverão ser revertidos para o Fundo Especial do Ministério Público do 

Rio de Janeiro, criado pela Lei Estadual nº 2.819/97 e regulamentado 

pela Resolução CPGJ nº 801/98. 

Protesta o Ministério Público por provar os fatos narrados por todos os 

meios de prova admitidos no ordenamento jurídico, em especial a documental 

suplementar, pericial, testemunhal e depoimento pessoal dos Réus, sob pena de confesso.  

Em atenção ao disposto no art. 319, VII, do Código de Processo Civil, cumpre 

informar que, devido à indisponibilidade do direito tutelado, o Parquet se manifesta 

contrariamente à realização de audiências de conciliação ou mediação. 

Por fim, requer a intimação pessoal eletrônica do Promotor Natural, em 

exercício junto a uma das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Região 

Metropolitana I, para todos os atos do processo, nos termos do art. 41, inc. IV, da Lei n. 

8.625/93 e do art. 82, inc. III, da Lei Complementar n. 106/03 do Estado do Rio de Janeiro. 

Dá-se a esta causa o valor de R$ 11.850.000,00 (onze milhões, oitocentos e 

cinquenta mil reais).  

 
Nestes termos, pede deferimento. 

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2020. 
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