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1.Introdução 
 

Este relatório trata da relação contratual da Secretaria de Estado de           

Saúde do Rio de Janeiro com a Organização Social Instituto UNIR Saúde            

(doravante denominada UNIR), entre 2018 e 2020, relativa à gestão de 9            

UPAS - Unidades de Pronto Atendimento, e dos fatos a ela associados,            

que levaram ao afastamento de WILSON WITZEL do cargo de governador           

por 180 dias, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por decisão           

monocrática do Ministro Benedito Gonçalves, proferida em 18 de agosto          

de 2020, e posteriormente referendada por decisão colegiada por 14          

votos a 1, na data de 02 de setembro de 2020 

 

Entre 2018 e 2019, o total contratado com a UNIR para gestão das             

9 UPAS foi de R$ 189 milhões, dos quais 93% foram pagos até 2020. Ou               

seja, a UNIR recebeu o montante total de R$ 176,3 milhões do governo             

do estado do Rio de Janeiro pela gestão das 9 UPAS. 

 

 

Ocorre que a UNIR descumpriu reiteradamente os termos        

contratados. O TCE RJ identificou 52 irregularidades e a Secretaria de           

Estado de Saúde (doravante denominada SES) constatou 24 diferentes         

tipos de irregularidades na prestação dos serviços nas UPAS e na           

execução dos contratos.  
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Entre 2018 e 2019, tramitaram na SES 20 procedimentos         

administrativos relativos às irregularidades ocasionadas pela UNIR,       

culminando na aplicação de advertências e multa.  

 

 

Até que em março de 2019 foi instaurado o procedimento          

administrativo n. E-08/001/1170/2019 que, diante dos pareceres       

unânimes de 5 órgãos internos da SES, considerando inclusive os riscos à            

saúde e à vida de pacientes e colaboradores, culminou na          

DESQUALIFICAÇÃO da UNIR da sua condição de Organização Social, com          

o consequente cancelamento dos contratos.  

 

 

Na sequência, em sede de recurso administrativo, em março de          

2020, o governador WILSON WITZEL discricionariamente,      

contrariando os órgãos técnicos competentes, optou por revogar a         

desqualificação da UNIR. 

 

 

Entretanto, em 15 de maio de 2020, WITZEL volta atrás em sua            

decisão, revoga a revogação, voltando a desqualificar a UNIR da sua           

condição de Organização Social em decorrência das denúncias no âmbito          

da Operação Favorito, deflagrada em 14 de maio de 2020. 

 

 

De fato, a partir de interceptações telefônicas ocorridas no âmbito          

da OPERAÇÃO FAVORITO (Processo nº 5010476-42.2020.4.02.5101, 7ª       
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Vara Federal Criminal), o MPF denunciou haver atuação ilícita no ato de            

WITZEL, que teria revogado a desqualificação da UNIR a pedido da           

organização criminosa e que houve pagamento a agente público com esta           

finalidade. 

 

A denúncia no Inquérito 1338/DF imputa a WILSON WITZEL         

os crimes de CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA ao revogar a          

desqualificação da UNIR, violando ato de ofício em favor de Mário           

Peixoto, apontado como verdadeiro dono da UNIR.  

 

A revogação da desqualificação da UNIR foi um dos         

fundamentos do afastamento de WILSON WITZEL do cargo de         

governador, ocorrido no dia 28 de agosto de 2020, em decisão do            

Superior Tribunal de Justiça nos autos da Cautelar Inominada Criminal n.           

35/DF.  

 

Se torna evidente que o caso ora relatado extrapola irregularidades          

contratuais e na prestação dos serviços pela UNIR e explicita a rede de             

organizações criminosas e a corrupção que assola a gestão da saúde no            

estado do Rio de Janeiro, expondo o envolvimento dos principais          

tomadores de decisão do governo WITZEL. 

 

A Linha do Tempo (3 imagens abaixo) ilustra os principais fatos           

ocorridos no caso UNIR, que encontram-se detalhados neste relatório, a          

seguir. 
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2.Contratos de Gestão de 9 UPAs 
 

A Organização Social UNIR, doravante denominada UNIR, se tornou         

uma fornecedora qualificada no Estado do Rio de Janeiro em setembro de            

2012, nos termos da Lei n. 6043/2011.  
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Durante o exercício de 2018 e 2019 foi responsável pela gestão e            

execução dos serviços de saúde de 9 UPAS - Unidades de Pronto            

Atendimento da rede estadual de saúde, dos quais 8 foram objeto do            

processo de desqualificação da UNIR, conforme descritos na tabela a          

seguir. 

 

Contratos UNIR UPAS 2018 e 2019 . 
1

Fonte: Contratos, Aditivos e DOE. 

 

Todos os contratos acima relacionados foram firmados com vigência         

de 1 ano, prorrogável por até 5 anos, tendo sido assinados à época pelo              

Diretor Executivo da UNIR, Leonardo de Azevedo Assunção e pelo          

Subsecretário de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do            

RJ, Charbel Khouri Duarte. 

 

Os contratos vencidos em 2019 foram prorrogados mediante        

aditivos. O contrato da UPA Tijuca foi antecedido por outro contrato com            

1 Todos os contratos referem-se à Unidade Orçamentária: 2961 - Fundo Estadual de Saúde | Fonte de Recurso: 
100/122/225  | Programa de Trabalho: 2961.10.302.0149.8331 | Natureza da Despesa: 3390.39.30/3390.34.01  
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duração de 3 (três) meses, firmado em abril de 2018, no valor de R$              

3.121.126,00. 

 

2.1 Execução Orçamentária e Financeira dos Contratos 
 

Entre 2018 e 2019, o total contratado com a UNIR para gestão das             

9 UPAS foi de R$ 189 milhões, dos quais 93% foi pago até 2020. Ou seja,                

a UNIR recebeu o montante total de R$ 176,3 milhões do governo do             

estado do Rio de Janeiro pela gestão das 9 UPAS informadas. 
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As execuções orçamentárias identificadas no SIAFE, pelos números        

dos Contratos, ocorreram sem linearidade ao longo dos meses,         

diferentemente da previsão contratual. Em determinados contratos       

identificam-se acúmulos de repasses de até 4 meses. 

 

Todos os contratos tiveram execução orçamentária até o mês de          

setembro de 2019. A OS foi desqualificada em 16 de outubro de 2019,             

mas após sua desqualificação, a título de “restos à pagar”, pagos em            

Novembro e Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020, conforme detalhado a            

seguir . 
2

2https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/07/09/rj-suspeita-de-fraude-gestora-de-upas-recebeu-r
-32-mi-banida-do-governo.htm?aff_source=56d95533a8284936a374e3a6da3d7996 

13 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/07/09/rj-suspeita-de-fraude-gestora-de-upas-recebeu-r-32-mi-banida-do-governo.htm?aff_source=56d95533a8284936a374e3a6da3d7996
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/07/09/rj-suspeita-de-fraude-gestora-de-upas-recebeu-r-32-mi-banida-do-governo.htm?aff_source=56d95533a8284936a374e3a6da3d7996


 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

 

14 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

3.Irregularidades nos Serviços Prestados pela 
UNIR 
 

Em 13 de março de 2019, a Secretaria de Estado de Saúde abriu o              

processo n. E-08/001/1170/2019, para apuração de irregularidades na        

gestão das unidades de saúde sob responsabilidade da UNIR, diante de           

recorrentes deficiências nos serviços prestados pela OS. 

 

Abertura do Processo Administrativo em face da UNIR. 

 

Fonte: Autos do Processo n. E-08/001/1170/2019. 
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A Subsecretaria de Controle Interno e Compliance - SCIC, da          

Secretaria de Estado de Saúde, na condução das diligências, apurou          

irregularidades na prestação de serviços pela UNIR em 5         

vertentes:  

 

 

1. 20 (Vinte) procedimentos administrativos punitivos     

instaurados, um deles com decisão condenando a UNIR        

em advertência e multa. Dentre as irregularidades       

destacam-se falta de profissionais da saúde e       

medicamentos, atraso nos pagamentos dos     

funcionários, equipamentos quebrados e infraestrutura     

precária; 

 

 

2. Quase R$ 6 milhões em despesas apresentadas pela        

UNIR não reconhecidas pela SES;  

 

 

3. Mais de 24 tipos de irregularidades comprometendo a        

qualidade dos serviços prestados à população nas       

unidades de atendimento geridas pela UNIR, inclusive       

com casos de riscos à saúde e à vida de pacientes,           

acompanhantes e colaboradores; 
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4. Falta de transparência na prestação de contas,       

inviabilizando o controle da aplicação dos recursos       

recebidos; 

 

 

5. Inconsistências de valores de despesas entre os       

balancetes apresentados nas prestações de contas e no        

fechamento anual da UNIR; 

 

 

6. Não apresentação de Certificado de Registro Cadastral       

válido e vigente pela UNIR. 

 

 

A seguir são detalhadas as principais irregularidades. 

 

 

3.1 Procedimentos Administrativos Punitivos em face da UNIR 
 

Em março de 2019, já tramitavam junto à SES 20 (vinte) processos            

investigando irregularidades em face da UNIR, por descumprimentos dos         

respectivos Contratos de Gestão objetos deste relatório. Dos processos         

instaurados, já havia uma decisão administrativa proferida, impondo        

sanções de advertência e multa à UNIR (processo E-08/001/1809/2018).         

A seguir, a relação dos processos mencionados: 
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Relação dos Processos de Punição em face da UNIR. 

 

Fonte: Autos do Processo n. E-08/001/1170/2019. 
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Relação dos Processos de Punição em face da UNIR (continuação). 

 

Fonte: Autos do Processo n. E-08/001/1170/2019.  
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3.2 Despesas não reconhecidas pela SES 
 

O valor de R$ 5.962.654,00 (cinco milhões, novecentos e sessenta          

e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais) em despesas           

apresentadas pela UNIR, não foram reconhecidas pela Secretaria de         

Estado de Saúde no ano de 2018, conforme exemplifica relatório da UPA            

Nova Iguaçu, transcrito a seguir: 

 

Relatório das Glosas de Despesas da UNIR não reconhecidas. 

 

Fonte: Autos do Processo n. E-08/001/1170/2019. 
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3.3 Riscos à Saúde e Vida dos Pacientes e Colaboradores 
 

Os Contratos de Gestão das OSS são fiscalizados e monitorados          

pela Comissão de Avaliação (CAV) e pela Comissão de Acompanhamento          

e Fiscalização (CAF), esta última estrutura autônoma, composta por         

membros das áreas da sáude, contábil e financeira, que realizam visitas           

mensais às Unidades de Saúde para conferência e sistematização dos          

indicadores de qualidade, bem como, para análise dos Relatórios de          

Execução dos Contratos de Gestão apresentados pela UNIR, em relação          

às metas propostas para as atividades assistenciais, indicadores de         

desempenho e acompanhamento de informações relativas à       

movimentação econômico-financeira de cada período, elaborando      

pareceres mensais assistenciais e pareceres trimestrais financeiros. 

 

A partir destas competências e indicadores monitorados, mediante        

vistorias in loco realizadas, as Comissões CAv e CAF constataram 24           

pontos críticos nos aspectos financeiros e assistenciais nas unidades         

geridas pela UNIR, com descumprimento de metas quantitativas e         

qualitativas contratadas. Dentre as irregularidades assistenciais,      

destacaram-se: 

● inúmeros problemas estruturais, tais como, afundamento de piso,        

teto com ferrugem aparente, ausência de refrigeração adequada em         

diversos setores; 

● número de colaboradores inferior ao previsto no Termo de         

Referência; 
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● inoperância do aparelho de raio-x; 

● extintores de incêndio sem identificação correta do lugar em que          

deveriam estar e locais sem extintor; 

● presença de pacientes com mais de 24 horas na sala amarela adulto            

e mais de 12 horas na sala vermelha 

● setor de odontologia da UPA Campo Grande I inoperante; 

● limitação de medicamentos 

 

Em relação aos aspectos financeiros dos Contratos, as        

irregularidades diagnosticadas referiam-se a: 

● ausência de comprovantes de recolhimentos de encargos       

trabalhistas e impostos; 

● pagamento de salários e benefícios de funcionários e remuneração         

de diretores em desacordo; 

● ausência de cotações para compras e de recibos fiscais;         

contratações de prestação de serviços sem cotação, sem contratos,         

sem cotações ou sem medições; 

● prestação de contas divergentes, atrasadas ou não entregues; 

● transferências financeiras e saídas de despesas irregulares ou não         

justificadas. 

 

Em suma, a CAF concluiu que as irregularidades na gestão          

assistencial sob responsabilidade da UNIR impactavam      

negativamente a qualidade da prestação dos serviços à população,         

apresentando, em alguns casos, riscos à saúde, à incolumidade e          

à vida de pacientes, acompanhantes e colaboradores (fls. 155). 
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Fonte: Autos do Processo n. E-08/001/1170/2019. 

 

Portanto, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização - CAF         

concluiu que a UNIR não cumpriu com suas obrigações contratuais          

relativas ao Contrato de Gestão, confirmando no que tangem à          

manutenção, operacionalização e gestão de recursos físicos e humanos         

nas unidades de saúde geridas pela UNIR. 

 

 

 

3.4 Investigações pelos Órgãos de Controle 
 

A fiscalização realizada pelos órgãos de controle corroboram a         

existência das irregularidades diagnosticadas pela SES. O TCE encontrou         

52 irregularidades no monitoramento das UPAs geridas pela UNIR,         

conforme reprodução a seguir. 
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Fonte: TCE-RJ 

 

 

Fonte: TCE-RJ 
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4. Desqualificação da UNIR 
 

Após informações prestadas pela Superintendência de      

Acompanhamento dos Contratos de Gestão com Organizações Sociais e         

Fundação Saúde (SUPACG), dos relatórios das auditorias realizadas pelo         

CAF e CAv, na investigação e análises conduzidas pela Subsecretaria de           

Controle Interno e Compliance - SCIC, a Subsecretaria Jurídica deu          

parecer opinando pela existência de indícios de irregularidades suficientes         

para ensejar a desqualificação da UNIR. 

 

 

Parecer recomenda a desqualificação da UNIR. 

 

 

Fonte: Autos do Processo n. E-08/001/1170/2019. 

 

 

Com efeito, em relação aos aspectos procedimentais, tendo sido         

assegurado o direito de ampla defesa, a Subsecretaria Jurídica - SUBJUR,           

25 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

considerou juridicamente viável a desqualificação da UNIR, da sua         

condição de organização social no âmbito do sistema de saúde do estado            

do Rio de Janeiro, com base nos dispositivos da Lei n. 6.043/2011 e o              

Decreto Estadual n. 43.261/2011, dada a constatação do descumprimento         

da norma e/ou das disposições contidas no contrato de gestão,          

consubstanciado nas seguintes condutas: utilizar de forma irregular os         

recursos públicos que lhe forem destinados (inciso I); incorrer em          

irregularidade fiscal ou trabalhista (inciso II); deixar de promover a          

manutenção dos imóveis públicos permitidos ou promover desvio        

de sua finalidade (inciso III); violar os princípios que regem o Sistema            

Único de Saúde (inciso IV). (grifo da própria SSJ, pg. 312). 

 

 

Assim, diante dos pareceres técnicos de cinco diferentes        

departamentos do Executivo estadual (Subsecretaria de Controle Interno        

e Compliance, Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de        

Gestão com Organizações Sociais e Fundação Saúde, Comissão de         

Avaliação, Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, Subsecretaria       

Jurídica), o Secretário de Estado da Saúde EDMAR SANTOS e o Secretário            

de Estado da Casa Civil ANDRÉ LUÍS DANTAS FERREIRA, assinam          

Resolução Conjunta, desqualificando a UNIR como organização social,        

conforme decisão publicada no Diário Oficial do Estado no dia 22 de            

outubro de 2019, reproduzida a seguir. 
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Resolução Conjunta desqualificando a UNIR. 

 

Fonte: Autos do Processo n. E-08/001/1170/2019. 
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Diante da desqualificação da UNIR, os contratos celebrados ficaram         

sujeitos à rescisão unilateral, sem direito à indenização (art. 38,          

parágrafo 4o da Lei n. 6.043/2011) (fls. 169), desde outubro de 2019. 

 

Entretanto, o governo WITZEL pagou R$ 23 milhões à UNIR no           

período em que ela estava desqualificada. Os pagamentos aconteceram         

entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020, relativos a restos a pagar .  
3

 

4.1 Revogação da Desqualificação da UNIR 
 

No dia 29 de outubro de 2019, a UNIR apresentou recurso           

administrativo (fls. 324-340) contra a Resolução Conjunta SES/SECCG nº         

664, de 16 de outubro de 2019, a qual havia determinado sua            

desqualificação como Organização Social de Saúde. 

 

Em linhas gerais, os argumentos lançados pela UNIR foram os          

seguintes: (i) violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa,           

visto que sequer teria sido notificada da decisão da desqualificação,          

tampouco não ter lhe sido assegurado direito de recurso no referido           

processo administrativo que culminou na decisão; (ii) a Resolução não          

abordou todos os argumentos trazidos pela defesa prévia da UNIR, em           

especial de que as falhas apontadas no processo eram problemas          

estruturais nas UPAs que não foram causadas pelo Instituto e que parte            

3https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/07/09/rj-suspeita-de-fraude-gestora-de-upas-recebeu-r
-32-mi-banida-do-governo.htm?aff_source=56d95533a8284936a374e3a6da3d7996 
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da responsabilidade decorreria da própria Secretaria de Estado de Saúde;          

(iii) os fatos que desencadearam o processo administrativo de         

desqualificação já estavam sendo objeto de outros processos, inclusive, já          

existindo sanções, o que caracterizaria uma violação ao princípio do non           

bis in idem; (iv) a Secretaria de Estado de Saúde estava inadimplente            

com a UNIR na ordem de R$ 5.547.753,87, ou seja, contribuía para as             

inconsistências ; (v) e que a desqualificação feria a proporcionalidade e a            

razoabilidade. 

 

O parecer do Subsecretário Jurídico da Secretaria de Estado de          

Saúde, o Procurador do Estado Felipe de Melo Fonte (fls. 345-354)           

rechaçou cada um dos argumentos trazidos pelo Instituto em seu recurso           

e, sustentou que inexiste ilegalidade que justificasse a anulação da          

desqualificação. No entanto, também ponderou que a revogação ou não          

da desqualificação estaria dentro do juízo de discricionariedade do gestor,          

no caso, do Governador do Estado. Em sentido bastante parecido, o           

parecer da Assessora Jurídica da Casa Civil e Governança, Ana Carolina           

Souza Correia (fl. 358-366). 

 

E foi exatamente assim - com base no juízo de           

discricionariedade - que o Governador WILSON WITZEL revogou a         

desqualificação da UNIR.  

 

Em 23 de março de 2020, logo no início da pandemia do            

Coronavírus, o Governador deu provimento ao recurso da UNIR e revogou           

a Resolução SES/SECCG nº 664, de 16 de outubro de 2019, que            

determinara sua desqualificação como organização social de saúde (fls.         

29 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

369-375). Ou seja, o Governador “requalificou” a OS, como se vê do            

extrato abaixo. 

 

Revogação da desqualificação da UNIR pelo Governador WITZEL. 

 

Fonte: Expediente de 23/03/2020, publicado no Diário Oficial do Estado 

do RJ em 24/03/2020. 

 

Ainda que ancorado no juízo de conveniência e oportunidade,         

a fundamentação do Governador para proceder dessa maneira é         

verdadeiramente pífia. Isso porque os argumentos trazidos não levam         

em consideração os pareceres robustos e extensos, em especial o da           

própria Secretaria de Estado de Saúde. Ao contrário, escora-se pura e           

simplesmente na discricionariedade para revogar a desqualificação. 

 

O mais “denso” que se tem na fundamentação de WITZEL é o            

seguinte: 
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Fonte: Autos do Processo n. E-08/001/1170/2019, fls 374. 

 

 

A discricionariedade está intrinsecamente ligada à boa       

administração e ao interesse público. No caso dos autos revela-se          

atentatório ao interesse público o descredenciamento que poderia        

impactar significativamente o adequado funcionamento das unidades de        

saúde mantidas pela UNIR, fator que afetaria o interesse público e,           

mormente, a saúde enquanto direito de todos e dever do Estado, na ótica             

do artigo 196 da Constituição da República.” 

 

WITZEL alega ainda que seria contraditório para a Administração         

Pública desqualificar a OS após ter celebrado contratos aditivos em          

meados de 2018, pois os aditivos evidenciariam adequada execução do          

contrato, indicativo de que a UNIR vinha preenchendo os requisitos de           

habilitação e execução satisfatória. 
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Finalmente, afirma que a manutenção da execução do contrato         

pela contratada UNIR “traria maior vantagem para administração        

enquanto corolário da eficiência administrativa”. 

 

Argumentação, como se vê, não se sustenta. Os próprios aditivos          

mencionados pelo Governador reorientam o modelo de gestão,        

acrescentando indicadores de qualidade em tentativa de arrochar o         

controle sobre a qualidade dos serviços prestados e evitar as          

irregularidades diagnosticadas até então. 

 

Aditivo Contratual fortalece mecanismos de controle 

 

Fonte: Autos do Processo n. E-08/001/1170/2019. 

 

Como se vê, nenhum fator técnico, relacionado à qualidade da          

prestação de serviços, ou minimamente razoável justifica de        

forma plausível a ‘requalificação’ da UNIR pelo Governador        

WILSON JOSÉ WITZEL. 
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Isso dá pistas de como WITZEL extrapolou a discricionariedade         

e sua conduta pode vir a ser caracterizada como um ato ilícito, na             

medida de que essa decisão não colaciona motivos válidos e aptos a            

referendá-la. Em outras palavras, o Governador decidiu que iria revogar a           

desqualificação e, posteriormente, tentou se escorar em frágeis e débeis          

argumentos para agir dessa maneira, dando o verniz de legalidade ao se            

amparar na discricionariedade do ato (ilegal). 

 

Como consequências da “requalificação” proferida pelo Governador       

WITZEL, a UNIR foi reabilitada a firmar novos contratos com o Estado,            

tendo sido restituídos todos seus direitos e obrigações contratuais         

anteriores à sua desqualificação, ou seja, os 8 contratos de gestão das            

UPAs, com 4 aditivos, no montante aproximado de R$ 189 milhões, os            

quais voltaram à vigência.  

 

Além disso, foi aberto um precedente para que a UNIR viesse a            

demandar judicialmente perdas e danos contra o Estado do Rio de           

Janeiro, devido ao período de aproximadamente cinco meses no qual a           

organização social permanceceu desqualificada. Possibilidade que chegou       

a ser aventada pelos dirigentes (formais e informais) da UNIR, conforme           

descrito no próximo capítulo. 

 

Como se vê desse curto “itinerário”, o Governador extrapolou por          

completo a discricionariedade que lhe é inerente ao cargo que          

desempenha. Isso porque, como se viu acima, mesmo diante de todos os            

fatos e fundamentos, optou por “requalificar” a UNIR. 
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A decisão de WITZEL de revogar a desqualificação da UNIR pode ser            

enquadrada como ato ilícito, tendo em vista que violou o princípio da            

moralidade ao menos em duas dimensões. A primeira passa pelo próprio           

desacerto da decisão, já que a revogação esteve muito além da           

discricionariedade que o Governante possui, que ignorou os fatos e          

fundamentos extensivamente trazidos ao longo do processo       

administrativo de desqualificação. Em especial, ele ignorou o péssimo         

serviço que era prestado, com sucessivos e constantes descumprimentos         

contratuais, além da própria inexistência de violação ao direito de defesa           

ou contraditório do Instituto nesse processo. 

 

A segunda dimensão é bem mais grave e já é objeto de inquérito no              

Superior Tribunal de Justiça que levou ao afastamento do governador          

Wilson WITZEL no dia 28 de agosto último: o suposto pagamento de            

propina para revogação da qualificação, bem como o vínculo que          

existe entre o Governador e o sócio-administrador ‘oculto’, ou de          

fato, da UNIR, Mário Peixoto, que indicam a existência de um           

esquema de corrupção. Nesse sentido, a revogação reflete uma decisão          

que fere a moralidade que se exige dos gestores públicos e o princípio da              

impessoalidade, pois busca favorecer alguém que tem interesse direto na          

perpetuação do vínculo da OS com o Estado. 
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4.2 Revogação da Revogação: UNIR é desqualificada       
novamente 

 

A decisão do governador Wilson WITZEL revogando a        

desqualificação da UNIR, despertou grandes suspeitas dos investigadores,        

da imprensa e da população. Este tipo de decisão simboliza o que há de              

mais repugnante no Estado do Rio de Janeiro: decisões eivadas de           

vícios e irregularidades, beneficiando poucos grupos com livre        

acesso ao poder em prejuízo da população.  

 

Com efeito, no âmbito das investigações da “Operação Favorito”,         

foram reunidas evidências de que a UNIR é, de fato, controlada por            

MÁRIO PEIXOTO, a quem coube “comprar” o ato de revogação da           

desqualificação da UNIR proferido pelo Governador WILSON WITZEL. 

 

Interceptações telefônicas da Operação Favorito, deflagrada no dia        

14 de maio de 2020 pela Força-Tarefa da Lava Jato no RJ do Ministério              

Público Federal, apontaram para o pagamento de propina para a          

revogação da desqualificação da UNIR, cujo diretor foi doador da          

campanha de Wilson WITZEL para governador, conforme detalhado a         

seguir. 

 

Nas conversas interceptadas, no dia 20 de março de 2020, Luiz           

Roberto Martins Soares — segundo o MPF, verdadeiro dono da UNIR           

junto com Mário Peixoto –, disse a um interlocutor identificado como Elcy,            
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que seria funcionário de uma outra OS do grupo e também empregado na             

Câmara de Vereadores da cidade de Valença, que pagou pela reabilitação           

da organização social. 

 

Luiz Roberto Martins Soares: Diz o Mario que foi ele que           

acertou junto com o Governador. Mas não publicou ainda. Eu          

estava comprando isso de um outro cara. (Fonte: Denúncia MPF          

e PGR às fls.86; Inquérito 1338/DF) 

 

Esta conversa entre Luiz Roberto Martins Soares e Elcy aconteceu          

três dias antes da revogação da qualificação da UNIR, oficializada por           

WITZEL no expediente do dia 23 de março e publicada no Diário Oficial do              

Estado no dia 24 de março de 2020. 

 

Vale reiterar o que já foi minuciosamente exposto acima, que a           

investigação partiu da Subsecretaria de Controle Interno e Compliance da          

Saúde e o processo de desqualificação levou em conta a existência de 20             

(vinte) processos administrativos de punição contra a UNIR, um deles          

com decisão condenatória. A Comissão de Acompanhamento e        

Fiscalização de Contratos de Gestão, consultada, apontou glosas (bloqueio         

de pagamento a serviço contratado) de aproximadamente R$ 6 milhões,          

por falta de comprovação ou não reconhecimento dos gastos. Também          

apontou uma falta de transparência que afetava a fiscalização dos valores           

aplicados.  

 

O então Secretário de Saúde, Edmar Santos, em ato conjunto com           

o secretário estadual da Casa Civil, confirmou a desqualificação da UNIR           
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como OS, seguindo parecer da Subsecretaria Jurídica da Saúde do estado.           

E o governador WITZEL simplesmente ignorou todas as evidências         

reunidas e pareceres técnicos de sua própria equipe demonstrando as          

irregularidades cometidas pela UNIR, e revogou sua desqualificação. 

 

O MPF também entende não haver justificativa técnica para a          

decisão do governador, que desprezou dois pareceres jurídicos de setores          

do governo, contrários à aceitação do recurso da UNIR. 

 

No dia 24 de março, data da publicação no DOE da revogação            

determinada por WITZEL, Luiz Roberto Martins Soares ligou para o          

ex-deputado e ex-prefeito de Nova Iguaçu Nelson Bornier, e pai do           

Secretário de Esportes do governo WITZEL, Felipe Bornier, para         

comemorar a decisão. 

 

Luiz Roberto Martins Soares: estou te ligando para te dar 

uma notícia boa 

Nelson Bornier: hum 

Luiz Roberto Martins Soares: O zero 1 do palácio assinou 

aquela revogação da desclassificação da UNIR. 

Nelson Bornier: aquela relatório 

Luiz Roberto Martins Soares: aquela desclassificação que 

impediu a gente de assumir as UPAs. Eu sei que tem muito pai 

aqui e eu teria que fazer um DNA para saber quem é o pai. 

(Fonte: Denúncia MPF e PGR às fls. 87; Inquérito 1338/DF) 
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No dia 1º de abril, Luiz Roberto Martins Soares volta a falar com 

Elcy: 

Luiz Roberto Martins Soares: o cara que conseguiu a 

revogação para mim, que eu paguei lá de dentro. 

 

 

No dia 7 de abril, Nelson Bornier incentiva Luiz Roberto Martins           

Soares a processar o governo estadual e cobrar danos morais pelo tempo            

que a organização social ficou impossibilitada de contratar com o poder           

público, o que teria levado a um prejuízo de R$ 10 milhões, por contratos              

cancelados para administrar unidades de saúde. 

 

Nelson Bornier: correndo. Tem que entrar correndo e o babaca 

que fica ao lado do chefão ai assinou essa porra ai sem ter 

conhecimento nenhuma. Se tiver que ir lá vocês tem noção da 

cagada que voces fizeram ai, tem noção porra!! Voce esta com a 

faca e o queijo na mão. Não pode esperar essa porra não. Quem 

cala consente! 

Luiz Roberto: amanha eu já entro em cima disso ai. 

Nelson Bornier: com certeza, fuder esses filhos da puta 

tomaram na mão grande. Não é você que esta dizendo isso não. 

O recurso teu foi bem feito 

 

Depois de deflagrada a Operação Favorito no dia 14 de maio, a            

imprensa passou a noticiar os diálogos interceptados, antecipando e         
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celebrando a revogação , bem como, informando que WITZEL desprezara         
4

os pareceres técnicos e jurídicos do próprio Executivo que apontavam as           

irregularidades na prestação de serviços da UNIR .  
5

 

Diante das denúncias, o governador negou publicamente qualquer        

negociação na revogação da desqualificação da UNIR, afirmando que nem          

enquanto exerceu a magistratura ‘vendia sentença’: 

“– Envolveram meu nome em negociações espúrias vendendo        

minha decisão sobre a empresa UNIR, sem qualquer participação da          

minha parte. Agi da mesma forma como sempre fiz como juiz           

federal, ouvir as partes, analisei as provas dos autos e decidi           

conforme minha convicção. Conversas telefônicas lançaram dúvidas       

sobre minha honestidade, mas graças a Deus a magistratura         

brasileira me conhece e sabe que eu nunca fui capaz de vender,            

sentença ou qualquer decisão em 17 anos como juiz federal – disse            

ele em mensagem aos seus secretários. – Vamos rapidamente         

esclarecer tudo ao STJ e acabar com isso – finalizou” . 
6

 

Entretanto, ato contínuo, no dia seguinte à deflagração da Operação          

Favorito, que colocou a UNIR no centro de investigações de casos de            

corrupção, o Governador reviu sua decisão e, em 15 de maio de 2020,             

revogou a revogação, voltando a desqualificar a UNIR, consubstanciado         

em seu juízo de conveniência e oportunidade 

4https://oglobo.globo.com/rio/operacao-favorito-integrante-de-esquema-faz-supostas-citacoes-WITZEL-sobre-c
ontrato-com-os-da-saude-24430168 
5https://oglobo.globo.com/rio/WITZEL-ignorou-pareceres-contra-os-que-estava-proibida-de-fazer-contratos-co
m-poder-publico-1-24432506 
6
https://oglobo.globo.com/rio/entenda-as-investigacoes-em-fraudes-na-saude-do-rj-que-levam-wilso

n-WITZEL-2-24446049 
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Segunda Desqualificação da UNIR. 

 

Fonte: Processo E-08/001/1170/2018, fls. 380 

 

 

A assessoria do Governador justificou a decisão à imprensa: 

“...O processo administrativo em questão [desqualificação da       

UNIR] foi julgado em conformidade com os princípios da         

legalidade, moralidade, eficiência, publicidade e impessoalidade.      

(…) O Instituto UNIR Saúde havia entrado com recurso e, após           

este ser analisado pela Governadoria do Estado, foi dado parecer          

favorável à empresa para não impactar no adequado        

funcionamento das unidades de saúde mantidas por ela”. 

 

Porém, WITZEL justifica em sua decisão discricionária da nova         

desqualificação da UNIR, e ancora seu juízo de conveniência e          

oportunidade a partir dos fatos contidos nos autos do processo da           
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Operação Favorito, e na pressão da imprensa, que amplamente noticiou          

as denúncias . 
7

 

Fonte: Processo E-08/001/1170/2018. 

7 https://blogdoberta.com/2020/05/18/acusado-operacao-favorito-doador-campanha-WITZEL/ e 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/20/diretor-de-os-beneficiada-por-decisao-de-WIT
ZEL-foi-o-5o-maior-doador-de-sua-campanha-ao-governo.ghtml 
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Ou seja, segundo o juízo de conveniência e oportunidade do          

Governador WITZEL, as irregularidades e a péssima prestação dos         

serviços pela UNIR não foram suficientes para cancelar seu contrato com           

o Governo do Estado do Rio de Janeiro, só o fazendo quando ele próprio              

virou alvo da investigação. 

 

Esta decisão ganha enorme proporção quando é tomada e assumida          

como ato direto do Governador do Estado.  

 

Para o MPF, essa conversa indica a participação de WITZEL          

no esquema, pois na ligação telefônica, o empresário disse que “o           

zero-um do palácio assinou aquela revogação da desclassificação        

da UNIR” .  
8

 

Além de tudo já correlacionado por esta Comissão, na mesma          

direção apontam o Ministro Benedito Gonçalves, Relator no Superior         

Tribunal de Justiça do Inquérito n. 1338 e o Ministério Público Federal. A             

decisão do Ministro, ao acolher o pedido de busca e apreensão afirma: 

 

“Após narrativa das condutas dos investigados e das        

empresas contratadas, já dispostas no referido inquérito, o        

MPF imputa indícios de participação ativa do Governador        

do Estado quanto ao conhecimento e ao comando das         

8https://oglobo.globo.com/rio/covid-19-WITZEL-deu-aval-instituto-reprovado-por-servicos-em-upas-1-2443393
2 
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contratações realizadas com as empresas ora      

investigadas…” 

 

Resultado: sucessivos escândalos e um péssimo serviço de        

saúde pública, que tem por terrível consequência matar pessoas         

que poderiam ser salvas. Faltam recursos onde abunda a         

corrupção. Falta eficiência na prestação dos serviços enquanto        

abundam direcionamentos em favor do(s) “Favorito(s)”. 

 

E, como consequência natural, Wilson WITZEL mergulhou a si e ao           

seu próprio Governo numa profunda crise de confiança, que desidratou a           

sua legitimidade como Governador, causando um grande custo ao estado          

do Rio de Janeiro no seu conjunto, muito além do próprio Governo. 

 

A confiança dá lugar à tristeza. O otimismo dá lugar à desesperança            

por parte da população. Depois de todos os episódios semelhantes que o            

Rio de Janeiro teve nas últimas décadas com os últimos governos, a            

história, mais uma vez, insiste em ter como pano de fundo um cenário             

triste de corrupção no estado. 

 

De fato, estas interceptações telefônicas somadas a outras provas e          

evidências que avançaram no curso de diferentes operações do Ministério          

Público Federal e demais órgãos de controle, levaram ao afastamento de           

Wilson WITZEL do cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro, no             

dia 28 de agosto de 2020, como será detalhado a seguir. 
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5. WITZEL é afastado pelo STJ por corrupção -         
Caso UNIR 
 

Ao revogar a desqualificação da UNIR, mesmo diante da         

comprovação nos autos do processo administrativo que os serviços         

prestados não atendiam adequadamente à população, o Governador        

Wilson WITZEL justificou sua decisão afirmando que a manutenção         

da execução do contrato pela contratada UNIR “traria maior         

vantagem para administração”.  

 

De fato, há evidências de que a manutenção do contrato seria           

vantajosa sim, mas para interesses privados de atores públicos e          

empresários. Vantagens que estão sendo investigadas e       

evidenciadas pelo Ministério Público Federal, Ministério Público       

Estadual e ações judiciais e policiais em curso - Operação Mercadores           

do Caos investiga fraudes na aquisição de respiradores e prendeu o           

subsecretário Gabriell Neves; Operação Favorito investiga esquema       

na saúde; Operação Placebo especificamente corrupção nos Hospitais        

de Campanha; e Operação Tris in Idem investiga envolvimento direto          

de WITZEL.  

 

Essas investigações apontam para redes criminosas e       

negociações escusas envolvendo o Governador Wilson WITZEL, que        
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levaram ao seu afastamento do cargo e que colocam em xeque sua            

decisão discricionária ao revogar a desqualificação da UNIR. 

 

Com efeito, interceptações telefônicas ocorridas no âmbito da        

OPERAÇÃO FAVORITO (Processo nº 5010476-42.2020.4.02.5101, 7ª      

Vara Federal Criminal) indicam que houve pagamento de        

vantagens indevidas a funcionário público “ainda não       

identificado”, com a finalidade de revogar a desqualificação da         

UNIR.  

 

A denúncia do Ministério Público Federal conclui o seguinte: “A          

ausência de justificativa técnica para a edição do ato administrativo,          

frise-se, revogado após a deflagração da OPERAÇÃO FAVORITO,        

aliada às interceptações telefônicas em curso permitem concluir que         

houve atuação ilícita do grupo criminoso para obter o referido ato           

administrativo.” (fls. 201). 

 

No mesmo sentido, a denúncia no INQUÉRITO 1338/DF        

imputa a WILSON WITZEL os crimes de CORRUPÇÃO PASSIVA         

E ATIVA, em razão de ter violado ato de ofício, qual seja, a             

violação de seu dever funcional ao revogar a desqualificação         

em favor de Mário Peixoto, verdadeiro dono da UNIR. 

 

Finalmente, a revogação da desqualificação da UNIR também é         

fundamento para a decisão monocrática do Ministro Benedito        

Gonçalves emitida nos autos da Cautelar Inominada Criminal n.         

35/DF que determinou o afastamento de WITZEL.  
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A partir da delação do ex Secretário de Saúde EDMAR SANTOS,           

o Ministro Benedito Gonçalves assume o seguinte: “Nos moldes         

expostos pelo MPF, as provas obtidas de modo sigiloso e          

independente no curso da investigação ‘Favorito’ e encaminhadas à         

PGR fazem expressa menção ao acerto de Mário Peixoto diretamente          

com o Governador para que fosse assinado o ato de revogação da            

desqualificação da UNIR, o que de fato ocorreu.” E, na sequência           

disso, o Ministro afirma que WITZEL era o líder da organização           

criminosa no Estado. 

 

 

Como ficou determinado no julgamento em plenário do dia 02          

de setembro, o afastamento de WILSON WITZEL foi mantido, por 14           

votos a 1 da Corte Especial do STJ. 

 

 

Nos próximos itens, encontra-se detalhado o emaranhado de        

fatos e evidências que conectam WITZEL a estes atores e fatos           

suspeitos. 
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5.1 Propina para revogação da desqualificação da UNIR 
 

 

No dia 28 de agosto de 2020, o governador WILSON          

WITZEL foi afastado do cargo em decisão cautelar do Superior          

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em decorrência dentre outras,           

das evidências e provas coletadas pela OPERAÇÃO FAVORITO, em         

trâmite na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, nos autos do             

Processo nº 5010476-42.2020.4.02.5101, cujas referências a      

interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente, indicam que o       

empresário MÁRIO PEIXOTO pagou vantagens indevidas ao       

Governador WILSON JOSÉ WITZEL a fim de que este revogasse a           

desqualificação da organização social UNIR, que tem como sócio         

oculto o mencionado empresário.  

 

 

A denúncia realizada pelo Ministério Público Federal afirma que         

ao longo das investigações da OPERAÇÃO FAVORITO : 
9

 

“(...) foram reunidas robustas provas de que a        

Organização Social UNIR é, de fato, controlada por        

MÁRIO PEIXOTO, a quem coube “comprar” o ato de         

revogação da desqualificação da UNIR proferido pelo       

Governador WILSON WITZEL.” (grifo nosso) 

9 A Operação Favorito é desdobramento da Operação Quinto do Ouro e da Cadeia 
Velha. 
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Importante informar que MÁRIO PEIXOTO há tempos está        

envolvido em fatos de corrupção no Estado. De 2012 a 2019, ele            

manteve pagamentos sistemáticos a Deputados Estaduais e       

Conselheiros do TCE para manter contratos de gestão de UPAs          

através da OS Instituto Data Rio (IDR).  

 

Recentemente, ele passou a ampliar a sua atuação através da          

UNIR, do Instituto Nacional para o Progresso do Conhecimento e          

Saúde (INPOCS) e da Associação de Saúde Social e Humanizada,          

além de influência na OS IABAS. 

 

Na Operação Favorito, o foco foi os crimes cometidos a partir           

da ATRIO RIO SERVICE e suas empresas relacionadas. Mas o caso da            

UNIR demonstra a relação entre LUIZ ROBERTO MARTINS, presidente         

da OS INSTITUTO DATA RIO - IDR, e MÁRIO PEIXOTO, indicando que            

houve pagamento de vantagens indevidas a funcionário público        

“ainda não identificado” como forma de revogar a desqualificação da          

UNIR. 

 

A partir da interceptação telefônica de 20 de março de 2020           

fica claro o envolvimento de LUIZ ROBERTO MARTINS (responsável         

de fato pela UNIR), anunciando o pagamento de propina pela          

revogação e o acerto entre MÁRIO PEIXOTO e o Governador WILSON           

WITZEL para revogação da desqualificação da UNIR : 
10

10 Trecho do áudio a partir dos 10 minutos e 40 segundos da gravação. A íntegra do áudio 
pode ser baixada no seguinte link: 
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https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/232837/61841439641857315/publicLink/04_172
_27447309_20200320213851_20391848.mp3 
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A denúncia do MPF destaca ainda outra ligação interceptada         

mediante ordem judicial em que LUIZ ROBERTO MARTINS afirmou a          

NELSON BORNIER, ex-Prefeito do Município de Nova Iguaçu e político          

influente no Governo WILSON WITZEL (pai do Secretário de Esportes          

de WITZEL, o deputado Felipe Bornier), que “o zero um do palácio            

assinou aquela revogação da desqualificação da UNIR”.  

 

 

Reproduzindo na íntegra o diálogo que foi travado no dia          

24/03/2020, justamente quando publicado o ato administrativo no        

Diário Oficial : 
11

11 A íntegra do áudio pode ser baixada no seguinte link: 
https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/232840/-2891990604388854861/publicLink/03_
038_27691626_20200324135740_20391848.mp3 
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Fonte: Denúncia MPF e PGR às fls.87; Inquérito 1338/DF 

51 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

 

De fato, conforme já mencionado neste relatório, um dia antes          

da referida ligação, em 23/03/2020, foi publicado no Diário Oficial do           

Estado um despacho no processo nº E-08/001/1170/2019 que        

revogou a Resolução Conjunta SES/SECCG nº 664, de 16/10/2019,         

por motivos de conveniência e oportunidade, permitindo, portanto,        

que a UNIR volte a contratar livremente com o Poder Público, sem            

qualquer justificativa técnica para superar as sanções anteriormente        

aplicadas com base em procedimento administrativo:” 

 

 

 

 

E na conversa interceptada em 01º de abril de 2020, LUIZ           

ROBERTO MARTINS confirma que houve o pagamento de vantagens         

indevidas para funcionário público estadual, como forma de obter a          

desqualificação. Tendo diminuído o tom de voz ao fazer a afirmação           

“o cara que conseguiu a revogação para mim, que eu paguei lá de             

dentro”, como exposto no auto circunstanciado policial nº 05/2020         

(DOC. 08) : 
12

12 Fonte: Processo nº 5010476-42.2020.4.02.5101, 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro 
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Degravação: 

LUIZ: Você vê a volúpia que estes caras estão para          

arrumar dinheiro cara 

ELCY: outra coisa ... postei aí para você (interrompe) 

LUIZ: o cara que conseguiu a revogação para        

mim, que eu paguei lá de dentro, queria me botar          

nesses dois aí, mas chegou muito em cima        

quando eu falei com ele já tinha rolado. Mas foi          

descoberto que quem chamou esses dois ai para        

colocar foi o zero 1 da saúde. Mas isso são os           

Deputados que estão querendo grana. Então foi até        

bom não cair no meu colo porque se cai no meu colo            

eu ía ter que ajoelhar com eles e eu não quero ajoelhar            

com eles. Depois que terminar com a pandemia vai ser          

o bicho. 

ELCY: Safado, outra coisa, o TCE vai cair de pau em           

cima disso aí. Com essa notícia que saiu aí. 

LUIZ: calamidade Elcy, eles estão protegidos Elcy. 
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ELCY: no caso eles cometeram um erro aí de fazer ...           

mesmo calamidade eles não podem botar data errada        

mais não sei o que ... 

LUIZ: eles tem que dar prazo de publicação 

ELCY: publicação 

LUIZ: a calamidade é para proteger eles, mas quem         

esta de cá, tem que ver a publicidade da coisa, data,           

prazo e tudo 

ELCY: já tem nego que não foi chamado e já esta           

entrando na justiça voce vai ver. Não é assim não. 

LUIZ: para mim foi bom que eu estou saindo de          

uma rebordosa agora e eu não posso entrar        

noutra cara. 

[00:02:55:903] 

  

No diálogo acima transcrito, LUIZ ROBERTO MARTINS ainda        

deixa claro que o funcionário que teria recebido vantagens indevidas          

para a revogação da desqualificação da UNIR iria também colocar a           

referida OS ou alguma outra empresa do grupo em dois contratos           

emergenciais, mas que a manobra ilícita não foi possível pois não           

havia mais prazo para a contratação quando saiu o ato de revogação            

da desqualificação. 

 

Em outro diálogo, interceptado no dia 07/04/2020, LUIZ        

ROBERTO MARTINS conversou novamente com o ex-deputado e        

ex-prefeito de Nova Iguaçu NELSON BORNIER, oportunidade em que         
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discutiram sobre o cabimento de danos morais em razão da          

desqualificação da OS, agora revogada : 
13

 

 

 

Degravação: 

LUIZ: Oi Nelson 

NELSON: Luiz, eu estava vendo lá atrás a        

resolução conjunta lá atrás 

LUIZ: sim 

NELSON: Isso ai cabe    

danos para eles LUIZ:    

cabe danos? 

NELSON: para eles lá 

LUIZ: É né? 

NELSON: Isso tem que ser analisado profundamente       

pegar na integra esse processo todo porque ai. Isso         

não é brincadeira não a resolução conjunta aquilo        

tirou a OS do páreo em todos os sentidos não          

podia fazer mais nada, foi jogada para escanteio.        

E agora vem de repente decisão desse resolução        

13 Fonte: Processo nº 5010476-42.2020.4.02.5101, 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro 
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do despacho do homem. Isso tem que ser bem         

analisado isso. 

LUIZ: esta bom. Cabe então uma ...? 

NELSON: você tem noção de ficar de outubro de         

2019 agora até agora final de março. Sua firma         

julgada inidônea sem poder participar de porra       

nenhuma 

LUIZ: E você contemplado no edital em dois lotes         

com sete unidades 

NELSON: Isso 

LUIZ: corresponde a 10 milhões de contrato. 

NELSON: Isso é uma perda irreparável tem que        

ser revisto, analisado friamente LUIZ: é uma       

briga boa né? 

NELSON: pegar essas peças desde o inicio. E tem mais          

uma irresponsabilidade de ambos dos dois secretários.       

Não é só ele lá não os dois. Tudo bem. 

LUIZ: boa, boa 

NELSON: Tem que pegar todas as peças para ver         

onde chegou agora ate a assinatura final do        

homem aqui. Isso não é brincadeira. Você sabe o         

que é pegar uma empresa e PUM!! Dar um tiro no           

peito e tchau e benção. E os prejuízos causados         

nisso ai, e o acervo e os problemas causados,         

problemas interno, pessoal, administrativo.    

chegou deu um tiro e vai embora tchau e bença.          

Se ela tinha uma finalidade só que era isso.         
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Finalidade dela é isso, atuar nessa área e agora         

ate logo tchau não existe mais. 

LUIZ: Inclusive a situação na serra lá em cima         

(Nova Friburgo) foi proveniente dessa porrada ai. 

NELSON: tudo isso vai ser mostrado, tudo isso vai ser          

mostrado, tudo isso vai ser mostrado, porra. Ou seja         

cortou na ponta, não participa de mais nada acabou         

vocês estão morto depois vem alguém e fala não         

morreu não tira ai do caixão. Tá vivo, foi feito tudo           

errado. Como é isso. Independente de qualquer coisa        

tem que ter uma ação em cima dos dois.         

Independentemente da briga com o governo e com a         

secretaria que consta com uma porra de entrar com         

uma ação contra os dois, de interpelar os dois LUIZ:          

cabe mesmo uma situação ai ... 

NELSON: mas do que isso tudo, isolou e tirou do páreo           

depois de ter ganho e foi lá botou emergencialmente 

LUIZ: eu fiquei sabendo de uma situação hoje, lá em          

Caxias, eu estive em Caxias. Eu fiquei sabendo que as          

OSs que estão nessa quatro ai emergencialmente       

tinham pedido a carteira profissional do pessoal para        

assinar. Mas alguma coisa no meio do caminho eles         

voltaram atrás e demoveu as carteiras para os        

empregados sem assinatura NELSON: estão prevendo      

alguma coisa. 

LUIZ: a notícia rolou. O que que eu fiz eu peguei o            

rapaz do escritório lá e falei para ele não vamos          
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esperar o fim do emergencial. Vamos entrar agora de         

uma vez 

NELSON: também acho. Acho que diante disso ai Luiz .          

Você tem que tomar uma providência já, você tomou         

uma porra e vieram aqui botaram o remédio em você ,           

você ficou bom e você ficar quieto. Você tem que          

reivindicar o ganho que você teve lá atrás. Você         

tem que pegar o processo em embaraçar mais do         

que nunca, você tem que reivindicar o que ela         

ganhou de direito, entendeu? 

LUIZ: não só as quatro, mas as outras também. 

NELSON: lógico, tudo. Tem que ver isso correndo        

LUIZ, não passar isso não. Vão se empepinar todo         

entendeu? 

LUIZ: vou entrar dentro disso ai com unhas e dentes 

NELSON: correndo. Tem que entrar correndo e o        

babaca que fica ao lado do chefão ai assinou essa porra           

ai sem ter conhecimento nenhuma. Se tiver que ir lá          

vocês tem noção da cagada que voces fizeram ai, tem          

noção porra!! Voce esta com a faca e o queijo na mão.            

Não pode esperar essa porra não. Quem cala consente! 

LUIZ: amanha eu já entro em cima disso ai. 

NELSON: com certeza, fuder esses filhos da puta        

tomaram na mão grande. Não é você que esta dizendo          

isso não. O recurso teu foi bem feito 

LUIZ: esta escrito 

NELSON: te deram ganho de causa. Tchau e bença 
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LUIZ: O recurso foi muito bem elaborado 

NELSON: Luiz tem que ver isso hoje. Começar a mexer          

já 

LUIZ: esta bom, vou cair dentro 

NELSON: tá 

LUIZ: obrigado pela   

força NELSON:  

tchau 

 

Com a denúncia constante no Inquérito 1338/DF, a novidade         

passa a ser o trecho da delação de EDMAR SANTOS (fl. 88 da             

denúncia), ex-Secretário de Estado de Saúde, no curso da Operação          

Placebo, que corrobora as provas obtidas por fontes independentes,         

confirmando que MÁRIO PEIXOTO era de fato dono da UNIR e           

que tratou com LUCAS TRISTÃO DO CARMO sobre a         

permanência da Organização Social UNIR nos contratos da        

Secretaria de Saúde. De acordo com Edmar:  

 

“Que em meados de março de 2020, após um almoço com o            

governador WITZEL, o governador dá a notícia de que iria          

requalificar a UNIR através de um decreto; QUE o         

colaborador sequer foi consultado; QUE quando o       

colaborador recebeu a notícia ele pediu que o governador         

reconsiderasse porque havia muitas falhas na UNIR que        

levaram à sua desqualificação; QUE o governador manteve        

a sua posição porque teria que atender a um pedido que lhe            

foi feito; QUE em função do histórico, o colaborador já          
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imaginou se trataria de um pedido de Mário Peixoto,         

diretamente, ou através de Lucas Tristão; QUE o        

colaborador já sabia que a UNIR era de Mário Peixoto          

porque já esteve em um almoço no Restaurante Aspargos         

na Senador Dantas, intermediado por Lucas Tristão, no qual         

Mário Peixoto também estava presente e pediu       

pessoalmente que a UNIR não fosse excluída da saúde do          

RJ; QUE por isso o colaborador sabia que o pedido de           

requalificação feito ao governador teria partido de Mario        

Peixoto; QUE ainda assim o colaborador pediu que o         

governador, caso insistisse na requalificação, que ao menos        

não permitisse o restabelecimento dos contratos que a UNIR         

tinha perdido, já que já havia outras OSs no lugar, além do            

que seria uma grande exposição; QUE de fato após alguns          

dias foi publicado o Decreto pelo governador requalificando        

a UNIR mas sem restabelecer os contratos anteriores; QUE         

esse Decreto não foi precedido de nenhuma consulta técnica         

nem pedido de reconsideração à SES-RJ.” 

 

Importante acrescentar que, não obstante a desqualificação da        

OS em 2019, que o governo WITZEL pagou à UNIR a quantia            

total de R$ 23 milhões, entre novembro de 2019 e fevereiro           

de 2020, período em que ela estava desqualificada em virtude          

das irregularidades constatadas e, portanto, proibida de selar        

contratos com o poder público . 
14

14https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/07/09/rj-suspeita-de-fraude-gestora-de-upas-re
cebeu-r-32-mi-banida-do-governo.htm?aff_source=56d95533a8284936a374e3a6da3d7996 
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Os valores são relativos a restos a pagar dos contratos de 2018            

e 2019. Apesar de o pagamento nessa condição não configurar crime,           

suspeita-se que os repasses tenham sido feitos como forma de          

compensar a impossibilidade do governo em gerar novas receitas         

para a UNIR. 

 

Presidente desta Comissão COVID-19, a deputada Martha       

Rocha questiona a priorização do pagamento à UNIR, depois da sua           

desqualificação : 
15

 

Não à toa a estranheza desta Comissão quanto à priorização do           

pagamento de restos a pagar no caso da UNIR, já que integra um             

dos núcleos da propina no governo WITZEL, segundo a delação do ex            

Secretário EDMAR SANTOS, que descreve o esquema denominado        

RESTOS A PAGAR, por meio do qual a fila de restos a pagar é furada               

mediante propina . 
16

 

15https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/07/09/rj-suspeita-de-fraude-gestora-de-upas-re
cebeu-r-32-mi-banida-do-governo.htm?aff_source=56d95533a8284936a374e3a6da3d7996 
16https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/08/28/pf-cumpre-mandados-no-rj-n
esta-sexta-feira.ghtml 
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5.2 Relações cruzadas UNIR e demais OSs do grupo de          

MÁRIO PEIXOTO 

 

As suspeitas em torno da UNIR começaram a aparecer na          

imprensa em 14/05, quando na OPERAÇÃO FAVORITO foi preso o          

empresário MÁRIO PEIXOTO e o ex-presidente da ALERJ, PAULO         

MELO .  
17

 

MÁRIO PEIXOTO 

 

Mário Peixoto. Preso em 14/maio na Operação Favorito 

 

Mário Peixoto é dono de empresas que firmaram contratos com          

as gestões de Sérgio Cabral e Wilson WITZEL. Peixoto e Melo já            

foram sócios. 

17https://oglobo.globo.com/rio/lava-jato-prende-no-rio-empresario-mario-peixoto-ex-deputado-estadual-p
aulo-melo-1-24426079 
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Segundo as investigações da Força-Tarefa Lava Jato, o        

empresário Mário Peixoto pagou ainda vantagens indevidas a        

conselheiros afastados do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ),         

deputados estaduais e outros agentes públicos. Mário Peixoto foi         

delatado por Jonas Lopes Neto, filho do ex-presidente do TCE-RJ,          

Jonas Lopes. Neto afirmou que Peixoto pagava um mensalão de R$           

200 mil para o órgão, entre 2012 e 2013 .  
18

 

LUIZ ROBERTO MARTINS, apontado pelo MPF como operador        

financeiro de MÁRIO PEIXOTO, disse em grampo telefônico que este          

último acertou diretamente com o Governador WITZEL e que ele          

próprio teria pago propina a um agente público não identificado para           

reabilitar a UNIR. LUIZ ROBERTO MARTINS também foi preso por ter           

sido considerado responsável por superfaturar a compra de refeições         

para UPAs da capital e da Baixada Fluminense. Na sua casa, em            

Vassouras, foram apreendidos R$ 1,5 milhão em espécie. 

 

Além disso, LUIZ ROBERTO MARTINS foi Presidente do IDR         

(Instituto Data Rio), outra Organização Social controlada por MÁRIO         

PEIXOTO. De acordo com denúncia do Ministério Público do Rio de           

Janeiro, a Organização Social INSTITUTO DATA RIO desviou R$ 3,95          

milhões de recursos públicos provenientes da Secretaria de Estado de          

Saúde destinados à administração das UPAs .  
19

18https://veja.abril.com.br/brasil/fui-escolhido-a-dedo-diz-mario-peixoto-sobre-investiga
coes-no-rio/ 
19 Processo n. * http://www.mprj.mp.br/noticias-todas/-/detalhe-noticia/visualizar/85217 
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Em seguida, verificou-se que a UNIR possuía sede no mesmo          

condomínio que o IDR e a empresa DPAD, e assumiu a gestão da             

maioria das UPAs que eram anteriormente administradas pelo IDR. 

 

Com o encerramento dos contratos celebrados pela Secretaria        

Estadual de Saúde com o INSTITUTO DATA RIO, acredita-se que a           

associação criminosa integrada por esta rede de atores tenha         

estendido sua atuação para outras organizações sociais, incluindo a         

UNIR, que também foi contratada para assumir a gestão de UPAs           

estaduais 

 

Foto Luiz Roberto Martins  
20

 

Não obstante a ausência de qualquer vinculação formal entre         

LUIZ ROBERTO MARTINS e MÁRIO PEIXOTO com a UNIR, no          

curso das interceptações telefônicas, foram captados diálogos que        

deixam claro que ambos são os verdadeiros tomadores de         

decisão da Organização Social e que efetivamente       

20https://oglobo.globo.com/rio/empresario-acusado-de-fraudes-na-saude-pede-transferencia-de-
upa-de-bangu-para-hospital-particular-1-24476373 
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promoveram negociação espúria com funcionários públicos      

estaduais, inclusive com o pagamento de vantagens indevidas        

a funcionário ainda não identificado, de modo a obter         

recentemente o ato administrativo de revogação da referida        

desqualificação, para que a Organização Social volte a        

contratar livremente com o Poder Público para a        

administração de unidades de saúde.  

 

Formalmente, nem Luiz Roberto Martins, nem Mário Peixoto        

seriam responsáveis pela UNIR, mas sim Severino Antônio da Silva,          

Wilson Rodrigues Júnior e Marcos Junio Augusto da Silva, tal como a            

ata de reunião extraordinária do Conselho de Administração de 27 de           

agosto de 2018.  

 

Fonte: última ata de reunião extraordinária do Conselho de Administração,          

realizada em 27/08/2018. 
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Ocorre que na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais         

encaminhada ao Ministério do Trabalho e Emprego) da UNIR, esses          

três “supostos dirigentes” ocupam funções subalternas e com salários         

baixíssimos, indicando prováveis ‘laranjas’ no Conselho      

Administrativo da UNIR: 

 

● SEVERINO ANTÔNIO DA SILVA teve como ocupações de        

mecânico e eletricista, com evolução salarial de R$        

452,46 a R$ 1.195,13, em 2013, conforme informações        

da RAIS;  

 

● WILSON RODRIGUES JUNIOR (CPF 87418398700)     

possui vínculos empregatícios como porteiro, vigia      

e supervisor administrativo, com variação salarial de       

R$ 846,40 em 2005 a R$ 898,55 em 2014, de acordo           

com a RAIS;  

 

● MARCOS JUNIO AUGUSTO DA SILVA, exerceu      

ocupações de contínuo, repositor de mercadorias,      

técnico em caldeiraria e servente de obras, dentre        

outras, com salários entre R$ 647,93 em 2010 e R$          

1.159,22, em 2015, segundo a RAIS. 

 

Nos cargos da direção estariam MARCUS VELHOTE DE        

OLIVEIRA, como Diretor Executivo, e LUIZ CLÁUDIO DA COSTA,         

como Diretor Administrativo/Financeiro: 
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Porém, a partir da interceptação telefônica de 20 de março de           

2020 fica claro o envolvimento de LUIZ ROBERTO MARTINS a          

respeito de uma cobrança de mais de R$ 5 milhões e de que Mário              

Peixoto está envolvido em obter a revogação da desqualificação.  

 

Isso se repetiu na conversa interceptada entre LUIZ ROBERTO         

MARTINS e NELSON BORNIER em 24 de março de 2020. E na            

conversa interceptada em 01º de abril de 2020, que Luiz Roberto           

Martins afirma que houve o pagamento de vantagens indevidas para          

funcionário público estadual, como forma de obter a desqualificação,         

conforme já exposto acima. 
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1. APURAÇÕES NAS OITIVAS DA COMISSÃO COVID-19 

 

MARCUS VELHOTE DE OLIVEIRA 

 

MARCUS VELHOTE figura como SÓCIO PRESIDENTE e/ou       

DIRETOR EXECUTIVO da UNIR, nos documentos oficiais da        

organização, conforme documento do CNPJ, reproduzido na página        

anterior e a seguir. 

 

 

 

Sua nomeação no cargo de DIRETOR EXECUTIVO da UNIR se          

deu em reunião extraordinária do Conselho de Administração,        

realizada em 27/08/2018, que confirma a nomeação de MARCUS         

VELHOTE DE OLIVEIRA, conforme trecho da ata reproduzido a seguir: 
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Fonte:  http://www.osUNIR.org.br/ (atualmente fora do ar)  

 

Entretanto, embora MARCUS VELHOTE responda     

formalmente pela UNIR, no cargo de Diretor Executivo        

equivalente à Presidente, ele causou surpresa e espanto em sua          

oitiva nesta Comissão COVID-19 da Alerj, realizada em em 20 de           

julho de 2020, pois NADA soube dizer a respeito da UNIR, tendo            

o próprio se apresentado como um verdadeiro ‘laranja’,        

afirmando categoricamente que não era o tomador de decisão         

na UNIR. 
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Isto é flagrante, já que mesmo ocupando formalmente a         

posição executiva mais importante de qualquer organização, o cargo         

de Diretor Executivo, ele protagonizou situação constrangedora       

perante esta Comissão, pois não soube responder perguntas        

elementares da sua própria organização (UNIR) tais quais: 

 

A) A origem da organização - Como surgiu.  
21

B) Os nomes dos membros do Conselho. Mesmo tendo sido        
22

integrante do Conselho a partir de janeiro de 2018.  
23

C) Os donos da organização.  
24

D) Se o BRUNO KOPKE RIBEIRO e LISLE RACHEL MONROE         

DE CARVALHO estão ou não no quadro da UNIR.  
25

E) Quem tratou sobre a requalificação da UNIR , que podia         
26

gerar contratos milionários para a organização social. 

F) Qualquer outro aspecto sobre a requalificação da UNIR,        

incluindo,  que ela havia sido requalificada!  
27 28

G) Nunca ouviu falar em ANTONIO VANDERLER DE LIMA        

JUNIOR, advogado trabalhista que presta serviços a       
29

UNIR. 

 

21 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=5050 
22 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=5050 
23 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=174 
24 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=1866 
25 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=4462 
26 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=890 
27 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=1082 
28 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=5748 
29 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=977 
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Outras declarações alarmantes de MARCUS VELHOTE      

foram: 

 

1. Afirmou que só tomou ciência da requalificação da UNIR         

pela imprensa após a deflagração da operação  
30

 

2. Quem somos? 

A famosa pergunta básica de qualquer organização foi feita ao          

depoente sobre “quem somos”, “missão” etc. da UNIR. Sua         

resposta foi taxativa: “quem somos se resume a uma pessoa:          

LUIZ CLÁUDIO DA COSTA.”  
31

 

3. Alegou não ter tido qualquer participação na requalificação da         

UNIR. 

 

4. Alegou não conhecer ninguém da Secretaria de Estado de         

Saúde. O que nos perguntamos é: como um diretor-executivo         
32

de uma importante organização social, responsável por gerir        

milhões de reais, alega não conhecer ninguém da Secretaria de          

Estado de Saúde, sua principal contratante e fonte de recursos? 

 

Mesmo já ciente dos fatos que foram fartamente veiculados         

na imprensa sobre as ligações da UNIR com MÁRIO PEIXOTO e LUIS            

ROBERTO MARTINS e mesmo tendo se passado 2 meses destas          

30 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=6204 
31 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=7012 
32 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=3840 e https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=3855 
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denúncias de fatos criminosos envolvendo a UNIR - diante de          

inúmeros mandados de busca e apreensão e de prisões cumpridos          

em 14/05/2020, não apontou nenhum fato esclarecedor e não         

demonstrou ter feito qualquer apuração, ainda que seja o         

executivo número 1 na organização, mesmo que apenas        

formalmente.  

 

Soma-se a isso, o fato que a sua permanência na organização           

social e, ainda, nesta posição-chave, demonstra a sua anuência         

com o modus operandis obscuro da organização social,        

apontado por ele próprio ao revelar categoricamente o seu         

permanente desconhecimento sobre diversos pontos importantes      

e críticos da organização da qual ele figura como diretor-executivo. 

 

Assim, torna-se evidente a forte ligação de MARCUS VELHOTE         

DE OLIVEIRA com a organização social, pois: 

1. É diretor-executivo, mesmo sem ter o comando da        

organização. 

2. Permanece diretor-executivo mesmo após os escândalos de       

grandes proporções expostos, envolvendo as principais figuras       

do Estado do Rio de Janeiro, MARIO PEIXOTO e o Governador           

do Estado WILSON JOSÉ WITZEL, e ainda assim alega que          

continua desconhecendo qualquer tipo de detalhe que       

deu causa às irregularidades mesmo após mais de 2 meses          

das prisões preventivas. 

3. Permanece sem o comando da organização, conforme       

evidenciado anteriormente pela ausência de qualquer ciência de        
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sua parte e também da inexistência de procedimento        

apuratório interno após a eclosão dos fatos a público. 

4. Estava há 2 (dois) meses sem receber salário.  
33

5. Há alto risco pessoal dele ser alvo de medida cautelar por           

ainda ocupar posição executiva-chave na organização. 

 

Por quais motivos MARCUS VELHOTE, que não traz nenhum         

elemento que o abone e sinalize qualquer sinal de competência ou           

eficiência na gestão da UNIR, não é substituído? Ou por que, depois            

das denúncias de corrupção no coração da empresa, MARCUS         

VELHOTE não deixa o cargo, procurando se afastar deste contexto?          

Nenhum interesse nestes caminhos é sinalizado por ambos,        

permanecendo essa situação esdrúxula de um Diretor Executivo que         

não sabe de nada e que não faz nada, a frente de uma organização              

que precisa de muito para se recuperar.  

 

A principal conclusão apontada por esta relatoria sobre        

MARCUS VELHOTE DE OLIVEIRA é que mesmo após todos os          

escândalos e as decretações de prisões preventivas, desperta        

atenção o fato de que ele ainda figura como “laranja” da           

organização criminosa. 

 

MARCUS VELHOTE afirmou que era subordinado a LUIZ        

CLÁUDIO DA COSTA, que foi o responsável por sua contratação ;          
34

que “todas as atitudes que seriam tomadas pela UNIR eram          

33 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=4550 
34 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=1888 
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determinadas pelo LUIZ CLÁUDIO ; que LUIZ CLÁUDIO DA        
35

COSTA seria o “manda-chuva” na empresa . 
36

 

O fato de na oitiva nesta Comissão, em que foi convocado           

representante da UNIR, ter comparecido MARCUS VELHOTE DE        

OLIVEIRA, o qual, a despeito de ser diretor-executivo,        

notadamente não estar inteirado de diversos aspectos       

importantes desta Organização Social revela: 

 

1. A disposição da organização criminosa em manter seu modus         

operandis, ocultando os verdadeiros donos da      

organização social.  
37

2. Falta de interesse no esclarecimento dos fatos, já que muitas          

perguntas-chave dos parlamentares não foram respondidas. 

3. Intuito de dificultar o trabalho de apuração. 

 

Diante dos fatos expostos, a Comissão decidiu então        

aprofundar a investigação em relação à UNIR, convocando a prestar          

esclarecimentos sete pessoas ligadas à direção da UNIR: Bruno         

Kopke, diretor médico que doou R$ 75 mil para campanha de Wilson            

WITZEL em 2018, Luiz Cláudio da Costa (diretor        

administrativo-financeiro), Ana Cristina Silveira da Costa, José Carlos        

Rodrigues Paes e Lisle Rachel de Monroe Carvalho. 

 

35 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=6874 
36 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=1800 e https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=4359 
37 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=3394 
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Como relatado anteriormente, em muitos momentos de sua        

oitiva, MARCUS VELHOTE frisou que o responsável pelas decisões da          

UNIR era LUIZ CLÁUDIO DA COSTA, diretor financeiro da OS, ou José            

Carlos Rodrigues Paes, presidente do Conselho.  

 

ANA CRISTINA DA COSTA, diretora jurídica da UNIR, confirmou         

que contratos e ofícios à Secretaria de Estado de Saúde eram           

assinados por MARCUS VELHOTE a mando de LUIZ CLÁUDIO. E que           

as contratações de empresa e de pessoal também eram feitas por           

LUIZ CLÁUDIO.  
38

 

Assim, prosseguimos para a análise da oitiva de Luiz Cláudio          

Costa. 

 

OITIVA LUIZ CLÁUDIO DA COSTA 

 

No dia 19 de agosto de 2020, na 15a Reunião Ordinária desta            

Comissão COVID-19, conjunta com a Comissão de Saúde da Alerj,          

procedeu a oitiva de LUIZ CLÁUDIO DA COSTA, diretor financeiro da           

UNIR. 

 

O depoente informou que trabalhou na UNIR de outubro de          

2018 a novembro de 2019, tendo sido demitido depois que a UNIR            

perdeu os contratos de gestão. LUIZ CLÁUDIO DA COSTA negou ter           

contratado e afirmou que MARCUS VELHOTE não era seu         

38 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=7895 
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subordinado. Ao contrário, disse que ele, LUIZ CLÁUDIO, era         

subordinado a MARCUS VELHOTE. 

 

Informou ainda que ele e MARCUS VELHOTE eram ambos         

subordinados a MARCOS AUGUSTO DA SILVA, integrante do Conselho         

da UNIR, que era quem determinava as ordens internamente. As          

respostas seguem detalhadas: 

 

O SR. RENAN FERREIRINHA – Queria que o senhor         

respondesse para a gente, de maneira bem objetiva, quem         

era o responsável pelas contratações da empresa e a gestão          

de pessoal e a assinatura de contratos da UNIR. 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO DA COSTA – Então, a contratação de           

pessoas sempre passava pelo Dr. Marcus Velhote e        

pelo Sr. Carlos... é... Marcos Augusto, que era do         

conselho, faz parte do conselho, estava sempre presente, e         

que dava as ordens ali, as orientações. A assinatura de          

contratos e documentos sempre o Dr. Marcus Velhote,        

diretor executivo. Ele que tem competência para isso. 

 

O SR. RENAN FERREIRINHA – Certo, e quem o senhor diria,           

Sr. Luiz Cláudio que era e é o grande manda chuva na            

UNIR? Quem tem o poder de fato na mão? 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO DA COSTA – O Sr. Marcos Augusto. 
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O SR. LUIZ CLÁUDIO DA COSTA – Ele faz parte do           

Conselho. Desde que entrei lá, ele já estava. Acho que nas           

gestões anteriores também, e acho que ele deve continuar,         

né? 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO DA COSTA – Eu não sei o sobrenome,            

eu não sei se é Marcos Augusto da Silva. Mas deve constar            

dos documentos, aí, estatutos e tudo o mais. 

 

Causou estranheza aos parlamentares desta Comissão que       

LUIZ CLÁUDIO DA COSTA, na condição de Diretor Financeiro da          

UNIR, com todo tipo de documentação que lhe é cabível,          

desconhecesse o nome completo do seu principal chefe. E que, ao se            

referir aos tomadores de decisão, tenha mencionado       

‘equivocadamente’ o nome de CARLOS (que é também o nome do           

Presidente do Conselho e seu cunhado, tendo sido indicado ao cargo           

pelo próprio Luiz Cláudio).  

 

Ao ser questionado sobre a função do referido “Sr. Carlos”, Luiz           

Cláudio Costa respondeu: 

 

O SR. LUIZ PAULO – Qual era a função dele? (referindo-se a            

JOSÉ CARLOS RODRIGUES) 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO DA COSTA – Então, houve uma          

solicitação do Sr. Marcos Augusto em relação à        

reformulação do Conselho da UNIR para atender       
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características relativas a projetos e editais que a UNIR         

pretendia participar, que tinha como exigência algumas       

competências. O pedido... solicitou para várias pessoas a        

indicação de alguns nomes. Na época, eu lembro que eu          

consultei o José Carlos. Perguntei se ele tinha interesse que          

eu submetesse o nome dele. Submeti o nome dele para o           

Sr. Marcos Augusto, que estava fazendo a sua        

reestruturação. Ele foi convidado a ingressar no Conselho        

em outubro, mas eu sei que ele pediu para sair – pediu a             

exclusão dele – em dezembro. Então, entrou em outubro e          

saiu em dezembro. Ficou dois meses. 

 

Vale relembrar que no depoimento a esta comissão, o diretor          

executivo da UNIR, MARCUS VELHOTE, afirmou categoricamente que        

o “manda-chuva” da OS era o diretor financeiro Luiz Cláudio da           

Costa, do qual ele apenas seguia orientações: 

 

O SR. MARCUS VELHOTE DE OLIVEIRA - Bem quem fazia          

qualquer coisa, qualquer determinação era o Luiz Cláudio        

Costa. Eu era subordinado. Então, todas as atitudes que         

seriam tomadas pela UNIR eram determinadas pelo Luiz        

Cláudio, na qual tinha o suporte jurídico que era a irmã           

dele, a Ana Cristina, e o José Carlos Rodrigues que era acho            

que marido dela. Então, essa era a composição. Eu         
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funcionava para formalizar as determinações dele, Luiz       

Cláudio.  
39

 

Importante acrescentar que, desde junho ou julho de 2019,         

ANA CRISTINA DA COSTA, irmã de LUIZ CLÁUDIO DA COSTA e           

indicada ao cargo pelo mesmo, e esposa de JOSÉ CARLOS          

RODRIGUES, já respondia pela diretoria jurídica da UNIR. 

 

LUIZ CLÁUDIO DA COSTA esclareceu também que a        

interlocução da UNIR com a Secretaria de Saúde era conduzida pelo           

diretor médico, BRUNO KOPKE, e pela direção executiva, MARCUS         

VELHOTE.  

 

Vale lembrar que este último já havia negado fazer a          

interlocução com a Secretaria de Saúde e que não soube mencionar           

nenhum funcionário.  

 

Afirmou ainda que o recurso administrativo contra a decisão de          

desqualificação da UNIR fora realizado pela direção executiva, com o          

jurídico. Contradizendo, portanto, o depoimento de MARCUS       

VELHOTE a esta Comissão COVID-19, que nada soube dizer sobre a           

desqualificação e requalificação da UNIR. 

 

 Em relação à distribuição de atribuições, acrescenta-se a         

oitiva de MARCOS AUGUSTO DA SILVA, realizada pela Comissão         

39 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=6873 
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COVID-19 na data de 09 de setembro de 2020, em que mais uma             

vez se assistiu ao jogo de empurra, característico dos integrantes da           

UNIR. 

 

MARCOS AUGUSTO DA SILVA, apontado por LUIS CLAUDIO DA         

COSTA como o manda chuva da UNIR, se apresentou, de partida,           

como líder comunitário, repetindo inúmeras vezes que atuava como         

liderança comunitária, fazendo a ponte entre as demandas de várias          

comunidades e a UNIR.  

 

Não negou, nem assumiu ser o manda chuva da UNIR. Alegou           

que tomava decisões como Conselheiro da UNIR, mas não foi capaz           

de exemplificar nenhuma decisão de fato relevante que tenha tomado          

na OS. 

Foi constrangedora a oitiva, pois demonstrou que MARCOS        

AUGUSTO DA SILVA não tinha nenhum conhecimento de decisões         

estratégicas, e que estava respondendo seguindo um roteiro vago         

previamente ensaiado, em mais um depoimento evasivo de um grupo          

de pessoas que fogem à responsabilidade e não demonstram         

seriedade tampouco qualquer informação substantiva que sirva para        

aboná-los. 

Após registro da indignação dos parlamentares diante desta        

nova afronta que vem representando as oitivas da UNIR, a Deputada           

Martha Rocha, presidente da Comissão COVID-19, concluiu a oitiva         

ponderando com assertividade: 
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SRA. Deputada MARTHA ROCHA: “Esta Comissão reuniu       

farto material documental e oitivas de várias pessoas. Ficou         

muito claro para nós que examinamos o processo de         

requalificação da UNIR (...) que assistimos o jogo de         

empurra por todos aqueles que passaram pela UNIR,        

ninguém tem responsabilidade, todos ficaram doentes (..)       

não há como nós sermos convencidos que o Sr. (MARCOS          

AUGUSTO DOS SANTOS) Não soubesse o que estava        

acontecendo, que o Sr. Marcus Velhote não soubesse o que          

estava acontecendo.” 

 

 

 

Relações Cruzadas: UNIR + IDR + INPOCS 

 

LUIZ CLÁUDIO DA COSTA foi subordinado por mais de 5 anos           

de LUIZ ROBERTO MARTINS, operador de MÁRIO PEIXOTO, o que          

nos leva de volta ao início desta trama. 

 

Há uma relação cruzada entre o Instituto Data Rio e a UNIR, a             

começar por cinco pessoas-chave com trânsito nessas duas        

instituições. Dessas cinco pessoas-chave citada, três foram presas:        

LUIZ ROBERTO MARTINS, MÁRIO PEIXOTO, e LISLE RACHEL DE         

MONROE CARVALHO; e dois não estão presos: LUIZ CLÁUDIO DA          

COSTA e ELCY ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA.  
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LUIZ CLÁUDIO DA COSTA confirmou durante sua oitiva que         

trabalhou no Instituto Data Rio - IDR, entre 2013 e 2018 e que LUIS              

ROBERTO MARTINS era seu chefe: 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO DA COSTA “(...) eu trabalhava na          

questão de projetos e principalmente dimensionamento de       

custos, fazendo toda a questão de levantamento, de        

dimensionamento de RH, dimensionamento de materiais,      

equipamentos para poder ter uma visão de custos        

operacionais da organização, mesma coisa para que eu fui         

contratado para fazer na UNIR.” 

 

A SRA. ENFERMEIRA REJANE – O senhor pode falar qual foi           

o tempo? De quando a quando? 

O SR. LUIZ CLÁUDIO DA COSTA – Foi de 2013 até o            

momento em que o IDR começou a perder os contratos. Até           

2018. 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO DA COSTA – Como eu já tinha           

informado antes e como me foi questionado, eu trabalhei no          

IDR, onde o Sr. Luiz Roberto Martins era o chefe, o dono da             

IDR. 

 

LUIZ CLÁUDIO DA COSTA além de confirmar ter trabalhado no          

Instituto DATA RIO com as mesmas funções “mesma coisa para que           

eu fui contratado para fazer na UNIR”, informou ainda que a UNIR            

“utilizou grande parte do corpo técnico do IDR”. Alegou ainda que           
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esta é “uma prática comum das OSs quando assumem outras          

Organizações: convidarem pessoas que trabalhavam na Organização       

anterior para atuarem lá, como aconteceu com a UNIR em relação às            

entidades que assumiram a unidades que a UNIR deixou de fazer           

gestão.” 

 

Segundo o GAECC, o Grupo de Atuação Especializada no         

Combate à Corrupção do Ministério Público do RJ, na FCAS          

Consultoria, uma empresa contratada para prestar serviços de        

treinamento a profissionais da Saúde nas UPAs geridas pelo Instituto          

Data Rio, LUIZ CLÁUDIO DA COSTA foi sucedido por Adriano Costa           

Ferreira e Thiago dos Santos Ferreira, “laranjas” de Leandro Braga de           

Souza em outras empresas .  
40

 

Leandro foi preso na Operação Favorito, por participação em         

esquemas de corrupção com Mário Peixoto. E segundo reportagem da          

Veja Rio , foi Leandro quem negociou a locação do imóvel que Lucas            
41

Tristão veio a residir no Rio. 

 

Ao ser questionado em sua oitiva, LUIZ CLÁUDIO DA COSTA          

alegou que teve 3 empresas de consultoria, uma fechada, uma          

inativa e a FK Consultoria, que vendeu: “Vendi empresa de prestação           

de serviços por um valor simbólico, acho que foi R$ 5 mil reais” (...)              

40 Ação Civil Pública  por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo MPRJ  em face de 
Luiz Roberto Martins e outros (Vara Cível de Duque de Caxias), fls 116. 
41https://veja.abril.com.br/politica/preso-na-favorito-negociou-aluguel-de-imovel-para-ex-secreta
rio-de-witzel/ 

83 

https://veja.abril.com.br/politica/preso-na-favorito-negociou-aluguel-de-imovel-para-ex-secretario-de-witzel/
https://veja.abril.com.br/politica/preso-na-favorito-negociou-aluguel-de-imovel-para-ex-secretario-de-witzel/


 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

quer dizer, acabei vendendo essa empresa para a pessoa que o           

senhor citou”. 

 

LUIZ CLÁUDIO DA COSTA foi também Presidente do Instituto         

Nacional para o Progresso do Conhecimento e Saúde - INPCOS. Ele           

esclareceu as circunstâncias de sua nomeação: 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO DA COSTA – “Eu, em determinado          

momento, o senhor... o Dr. Renato que é o proprietário,          

quer dizer, a pessoa que gera esse Instituto, solicitou a          

prestação de serviços de projetos, já que ele tinha a          

intenção de tentar participar em procedimentos de gestão        

em unidades de Saúde. Me chamou para que eu pudesse          

participar desse trabalho. Foi um trabalho de risco, não teve          

remuneração, e me colocou em determinado momento… ele        

me solicitou para que eu representasse o Instituto para         

tentar participar de procedimentos, de licitações que       

houvesse, esse Instituto para poder tentar conseguir algum        

tipo de projeto de gestão. Mas foi infrutífero.” 

 

O SR. RENAN FERREIRINHA – “O senhor atuou então como          

Presidente do Instituto?” 

O SR. LUIZ CLÁUDIO DA COSTA – “É, durante um          

determinado tempo.” 

 

Em interceptação telefônica, o Sr. LUIZ ROBERTO MARTINS,        

que agora está preso, falou sobre a revogação da desqualificação da           
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UNIR e também disse que estava trabalhando para regularizar a          

situação do INPCOS que, curiosamente, assim como a UNIR, em uma           

resolução conjunta da SEFAZ, teve indeferida a qualificação como OS          

de Saúde. 

 

Sobre esse caso, Luiz Roberto Martins afirmou o seguinte: “Eu          

estou regularizando a outra, a INPCOS, e se der dois passos para a             

direita eu entro com um mandado de segurança para a IDR           

também.” 

 

Importante reproduzir a conversa interceptada, do dia       

20/03/2020: 

LUIZ ROBERTO x usuário do terminal (24) 98813-6074        

(possivelmente ELCY ANTONIO DOS SANTOS SILVA, CPF:       

394.365.277-72. Pesquisas indicam que ELCY teve vínculo       

empregatício com o IDR, assim como com a CÂMARA         

MUNICIPAL DE VALENÇA e ALERJ) 

Índice 27447309 Data 20/03/2020, 21:38:51, 00:19:15 

Degravação: 

LUIZ: O pessoal está todo doido atrás de mim para me           

dar contrato  

ELCY: heim? 

LUIZ: O pessoal está todo doido atrás de mim para me dar            

contrato 

ELCY: já 

LUIZ: vai revogar aquela desclassificação da UNIR. Recebi até         

ligação dele. Voltar com aquelas quatro da baixada.   

ELCY: beleza 

LUIZ: estão querendo me dar o hospital Adão Pereira         

Nunes. Saracuruna. Quinze milhões o contrato.  
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ELCY: eu vou ter que arrumar uma mesa com você para eu            

arrumar uma ocupação cara. Para mim ir para lá 

LUIZ: sumir daqui (Valença) 

ELCY: dois, três dias 

LUIZ: Eu falei com o Gustavo para não devolver o andar da            

UNIR. O cara já está atrás dele querendo baixar o aluguel.  

ELCY: vou de manhã e volto de tarde não tem problema não. 

LUIZ: Eu estou regularizando a outra a INPCOS. E se der           

dois passos para a direita eu entro com um mandado de           

segurança para a IDR também.  

ELCY: vai pintar mais coisas aí, tem muita coisa ... 

LUIZ: Bolsonaro já falou que não vai dar mole nas emendas           

parlamentares não. Não vai dar é o cacete 

ELCY: vai pintar muita coisa, abrindo. Esse (inaudível) te         

falaram que vai revogar aquela decisão? 

LUIZ: Diz o Mario que foi ele que acertou junto com o            

Governador. Mas não publicou ainda. Eu estava comprando isso         

de um outro cara.  

ELCY: aí volta? 

LUIZ: As quatro de Nova Iguaçu não tem segundo colocado. Então           

está com contrato emergencial ainda. Se revogar e publicar a          

revogação tem que republicar o resultado do edital.  

ELCY: isso 

LUIZ: ai é nossa porra. Mesquita, Queimados, Botafogo e         

Campos. 

ELCY: ótimo 

LUIZ: vai ter outras coisas também.  

ELCY: Aí é o que eu te falei. Voltando eu tenho que arrumar com              

você para ir lá uns dois ou três dias. Vou e volto, vou de manhã               

num dia volto, porque puta que pariu eu tenho que arrumar um            

negócio para fazer. Não posso ficar parado não.  
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LUIZ: O foda é que esse ano já foi para o saco e mais uns dois                

anos juntos.  

 

Na ligação interceptada acima, LUIZ ROBERTO MARTINS       

deixa claro o potencial de ampliação dos contratos do grupo          

criminoso com a revogação do ato de desqualificação da UNIR,          

havendo ainda o planejamento de obter a regularização de outra OS,           

o INPCOS (Instituto Nacional para o Progresso do Conhecimento e          

Saúde), entidade sem fins lucrativos inscrita no CNPJ sob o nº           

06.320.605/0001-46, que teve a sua qualificação definitiva       

indeferida como Organização Social de Saúde, no âmbito do Estado          

do Rio de Janeiro, por meio da Resolução Conjunta SEFAZ/SES nº 58            

de 09 de novembro de 2018. 

 

LUIZ CLÁUDIO COSTA aparece como presidente da INPCOS,        

como pode ser conferido abaixo: 
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É preciso ressaltar que nas três instituições, a UNIR, IDR e           

INPCOS, LUIZ CLÁUDIO DA COSTA e LUIZ ROBERTO MARTINS, o          

qual está preso, atuam em conjunto. A relação entre os dois é trazida             

ainda na oitiva de LUIZ CLÁUDIO DA COSTA, que afirma ter           

apresentado LUIZ ROBERTO MARTINS a MARCUS VELHOTE num café         

no prédio comercial onde funcionavam ambas as UNIR e IDR. 

 

Outro fato que chama a atenção é o de LISLE RACHEL MONROE            

DE CARVALHO, que foi presa na Operação Favorito, ter migrado do           

IDR para a UNIR: 

 

“LUIZ CLÁUDIO DA COSTA - Da mesma forma como vários          

profissionais do IDR foram absorvidos pela UNIR, na época         

eu não sei se foi o Dr. Leonardo Azevedo já ou já o Marcus              

Velhote que buscava alguém para tratar das questões de         

assuntos relativos à prestação de contas que estavam em         

atraso, porque a UNIR tinha um sério problema tanto na          

execução financeira quanto na questão burocrática de       

levantamento de informações para formatação de      

documentos de prestação de contas, que era objeto de         

notificação da SES com uma rotina bastante comum, e ela          

foi contratada para isso.” 

 

A partir dos fatos aqui expostos em relação a LUIZ CLÁUDIO           

DA COSTA, concluímos: 
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● Seu histórico de atuação em 3 instituições controladas        

pela organização criminosa: IDR, INPCOS e UNIR. 

● Seu histórico de atuação ter sido em postos-chave nestas         

instituições. 

● Ter apresentado LUIZ ROBERTO MARTINS (atualmente      

preso) à MARCUS VELHOTE. 

● Ter sido apontado pelo diretor-executivo MARCUS      

VELHOTE como o “manda-chuva” da UNIR. 

 

Assim, diante dos indícios de que ele possa ter envolvimento          

em atos ilícitos, esta Comissão indica à Força-Tarefa Lava Jato do           

Ministério Público Federal para que inclua LUIZ CLÁUDIO DA         

COSTA no rol de investigados. 

 

 

JOSÉ CARLOS RODRIGUES PAES 

 

Ainda sobre LUIZ CLÁUDIO DA COSTA, ele afirmou que indicou          

sua irmã, ANA CRISTINA DA COSTA, para a diretoria jurídica da UNIR           

.  
42

 

ANA CRISTINA DA COSTA afirmou em depoimento à Comissão         

COVID-19 na Alerj, que foi a responsável por apresentar o recurso           

administrativo de requalificação do INSTITUTO UNIR: “Tirei cópia do         

processo todo e fiz uma defesa administrativa, um recurso, e esse           

42 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=8460 
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recurso foi protocolizado… Porque na verdade, o meu papel é          

elaborar a peça processual, analisar o processo.”  
43

 

 

ANA CRISTINA DA COSTA é esposa de JOSÉ CARLOS         

RODRIGUES PAES, que também foi indicado por LUIZ CLÁUDIO DA          

COSTA para a Presidência do Conselho da UNIR. 

 

 

Resgatando o depoimento de MARCUS VELHOTE,      

diretor-executivo dA UNIR, afirmou que JOSÉ CARLOS RODRIGUES        

possuía o comando na OS como Presidente do Conselho. 

 

O SR. MARCUS VELHOTE DE OLIVEIRA – “Bom, para mim          

os reais donos da empresa era o Presidente do Conselho.          

Quem é o dono eu não sei. Eu sei que a hierarquia vinha de              

cima. O presidente do conselho era quem determinava        

todas as ordens, que era o José Carlos Rodrigues. 

 

 

Ao falar sobre o período da ocupação de JOSE CARLOS          

RODRIGUES na presidência do Conselho do Instituto UNIR é         

categórico: “É até hoje [20/07/2020]” . Em outro momento,        
44

apontou: 

 

43 https://youtu.be/r1ttcsivyFs?t=7713 
44 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=2338 
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O SR. MARCUS VELHOTE DE OLIVEIRA - “Bem quem fazia          

qualquer coisa, qualquer determinação era o Luiz Cláudio        

Costa. Eu era subordinado. Então, todas as atitudes que         

seriam tomadas pela UNIR eram determinadas pelo Luiz        

Cláudio, na qual tinha o suporte jurídico que era a irmã           

dele, a Ana Cristina, e o José Carlos Rodrigues que era acho            

que marido dela. Então, essa era a composição. Eu         

funcionava para formalizar as determinações dele, Luiz       

Cláudio.”  
45

 

 

Inacreditavelmente, em meio a todas as operações       

policiais em curso, WILSON WITZEL nomeia, em 10 de julho          

de 2020 ninguém menos que o ex-Presidente do Conselho da          

UNIR, JOSÉ CARLOS RODRIGUES PAES, para a       

Superintendência de Atenção Especializada, Controle e      

Avaliação da Secretaria de Saúde durante a gestão do atual          

Secretário ALEX BOUSQUET : 
46

 

45 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=6873 
46http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVdwT1J
rMVZXa05SYWxsMFVtcHJlRTFETURCUFZVVjRURlZKTkU1clJYUk9NRWw0VVd0R1JsSlZSV
E5SVkZVdw==&p=Mw==&tb=am9zw6kgY2FybG9zIHJvZHJpZ3VlcyBwYWVzJiMwMTM7 
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Assombrosamente, WILSON WITZEL não só nomeou JOSÉ       

CARLOS RODRIGUES para a Secretaria de Estado de Saúde, como          

concedeu a ele um cargo chave, estratégico, responsável, inclusive,         

pela área de “Controle e Avaliação” da Saúde no Estado. 

 

 

A íntegra do processo SEI de exoneração da servidora com a           

substituição por JOSE CARLOS RODRIGUES PAES está sob sigilo:  
47

 

 

 

 

 

Além dos robustos elementos anteriores, somam-se os       

aspectos do histórico de JOSE CARLOS RODRIGUES PAES na Saúde          

do estado do Rio de Janeiro. Sua trajetória não é recente. É servidor             

do Ministério da Saúde e vem sendo nomeado desde 2009 para           
48 49

47https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?iI3OtHvPArI
TY997V09rhsSkbDKbaYSycOHqqF2xsM0IaDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVI
qQ_nVOg3nvsqLvtD7_jpdZK-6lLLLM0ofV9hi2sorFjEH 
48 http://www.portaltransparencia.gov.br/servidores/8003429 
49http://www.legislacaodesaude.rj.gov.br/cat-reolucoes/5883-resolucao-sesdec-n-925-de-30112
009.html 
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vários cargos pelo então Secretário de Saúde do Governo         

Sérgio Cabral, SÉRGIO CÔRTES, que foi preso após dilapidar         

milhões de reais da Saúde do RJ. É a mais clara materialização do             

“túnel do tempo” citada pelo Procurador da República Eduardo El          

Hage, coordenador da Força Tarefa Lava Jato no Rio de Janeiro, que            

conecta o modus operandis do governo SÉRGIO CABRAL com o de           

WILSON WITZEL . 
50

 

 

Nota-se também semelhança entre as nomeações de JOSÉ        

CARLOS RODRIGUES realizadas pelo ex-Secretário SÉRGIO CÔRTES       

e a realizada pelo atual Secretário ALEX BOUSQUET, em Comissões          

de Acompanhamento de Programas de Saúde . 
51

http://www.legislacaodesaude.rj.gov.br/cat-reolucoes/5884-resolucao-sesdec-n-926-de-301120
09.htm 
http://www.legislacaodesaude.rj.gov.br/cat-reolucoes/5885-resolucao-sesdec-n-927-de-301120
09.htm 
50http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVdwbk1
GRlZVVEZSYW10MFRqQlZlRTVETURCUmEwNUdURlZKTkZKcWEzUlJWVkpDVDBWUk5GR
lZSVEpOVlU1Qw==&p=MTA=&tb=am9zw6kgY2FybG9zIHJvZHJpZ3VlcyBwYWVzJiMwMTM7 
pg 10 
51http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VDBWR1
FrNUZSa2ROZW1OMFRWUkpORkZwTURCU1JGVjNURlZKTlU1clVYUk5SRTAxVVZSTk1GSl
ZTVEZQUlU1Rw== 
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JOSÉ CARLOS permaneceu na Secretaria de Estado de Saúde         

por 6 anos, tendo sido exonerado em 24 de agosto de 2015, quando             

SÉRGIO CÔRTES já não era mais Secretário  
52

 

52http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVZWS
mVVNTZWVEJPVkVsMFRsUldSVTVwTURCU1JFNUVURlJzUTAxVWEzUk5lbFY0VVhwQ1Fr
OVZUWHBOZWtVdw==&p=Nw==&tb=am9zw6kgY2FybG9zIHJvZHJpZ3VlcyBwYWVzJiMwMT
M7 
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A nomeação de JOSÉ CARLOS RODRIGUES contradiz       

frontalmente a declaração do Governador após ser afastado do cargo         

: 
53

 

 

WILSON WITZEL não só deixou de afastar envolvidos em         

denúncias, como os premiou.  

 

A SES alega que JOSÉ CARLOS RODRIGUES pediu exoneração         

no dia 17 de agosto de 2020, dois dias antes da oitiva de seus              

parentes, esposa e cunhado. Porém sua exoneração ainda não foi          

publicada no D.O.E. 

 

Convocado por esta Comissão COVID-19, que estava agendada        

para a data de 09 de setembro de 2020, JOSÉ CARLOS RODRIGUES            

justificou sua ausência apresentando atestado médico psiquiátrico. 

 

 

 

53 https://twitter.com/wilsonwitzel/status/1299407390304014337 
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BRUNO JOSÉ DA COSTA KOPKE RIBEIRO 

 

O Diretor Médico da UNIR, BRUNO JOSÉ DA COSTA KOPKE          

RIBEIRO, médico inscrito no CRM n. 891.878-RJ e no CPF n.           

095.784.067-54, foi o 4o (quarto) maior de campanha do então          

candidato ao Governo do RJ Wilson WITZEL . 
54

 

BRUNO JOSÉ DA COSTA KOPKE RIBEIRO 

Diretor Médico da UNIR  
55

 

● 4o maior doador da campanha eleitoral de WILSON WITZEL (R$ 

75 mil reais) 

● relações pessoais com os presos MÁRIO PEIXOTO e LUIZ 

ROBERTO MARTINS, supostos sócios ocultos da UNIR 

● Ex-diretor do Instituto Data RIO - IDR , denunciado pelo MPRJ 
56

por desvio de R$ 4 milhões de recursos públicos 

54 Nº Recibo Eleitoral 000200300000RJ000051E; Via transferência eletrônica;Nº Documento 
4613842 
55 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=443 
56https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/23/oss-ligadas-ao-empresario-mario-peix
oto-receberam-mais-de-r-50-milhoes-na-gestao-WITZEL.ghtml 
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Frisa-se que o BRUNO KOPKE é figura atuante e com posição           

de destaque em duas organizações investigadas, a UNIR e o IDR -            

INSTITUTO DATA RIO.  

 

Tanto MARCUS VELHOTE, quanto LUIZ CLÁUDIO DA COSTA        

destacaram a relevância da posição de BRUNO KOPKE, responsável         

pela operação e, portanto, pelas irregularidades na prestação de         

serviços públicos da UNIR. 

 

Antes de assumir a Diretoria Médica da UNIR, BRUNO KOPKE          

foi Diretor Técnico do Instituto DATA RIO (IDR), cujo Presidente era           

LUIZ ROBERTO MARTINS.  

 

De acordo com denúncia do Ministério Público do Rio de          

Janeiro, a Organização Social INSTITUTO DATA RIO desviou R$ 3,95          

milhões de recursos públicos provenientes da Secretaria de Estado de          

Saúde destinados à administração das UPAs .  
57

 

Com o encerramento dos contratos celebrados pela Secretaria        

Estadual de Saúde com o INSTITUTO DATA RIO, acredita-se que a           

associação criminosa integrada por esta rede de atores tenha         

estendido sua atuação para outras organizações sociais, incluindo a         

UNIR, que também foi contratada para assumir a gestão de UPAs           

estaduais. 

57 Processo n. * http://www.mprj.mp.br/noticias-todas/-/detalhe-noticia/visualizar/85217 
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Eis que, dois dias antes do segundo turno das eleições, no dia            

26/10/2018, BRUNO KOPKE doou R$ 75 mil para a campanha do           

então candidato ao Governo do RJ Wilson WITZEL, tornado-se seu 4o           

(maior) doador.  

 

Velhote disse que a UNIR não realizou nenhuma doação para          

campanhas políticas e disse desconhecer doações de pessoas físicas         

integrantes da OS, como no caso de BRUNO KOPKE, que é o            

responsável pelo controle dos profissionais de saúde que atuavam         

nas unidades sob contrato da UNIR 

 

É no mínimo suspeito, que WILSON WITZEL tenha beneficiado         

a UNIR com a revogação da sua desqualificação, tendo o Diretor do            

Instituto como um dos principais doadores à sua campanha eleitoral.  

 

Esta Comissão convocou o diretor médico BRUNO JOSÉ DA         

COSTA KOPKE RIBEIRO no dia 06/08/2020. Porém, BRUNO KOPKE         

faltou à oitiva. Na ocasião, a Presidente desta Comissão COVID-19,          

Deputada Martha Rocha, esclareceu que foram adotadas “várias        

medidas para buscar o telefone, o e-mail, o endereço deste médico,           

inclusive um contato com o Conselho Regional de Medicina, que nos           

disse que não era possível ceder o telefone ou outros dados do            

médico, mas acabamos por conseguir o telefone celular deste         

médico. Foi feito o contato, ele nos enviou o e-mail, conforme foi            

solicitado, porque enviamos por email, em razão da Covid, o ofício de            

convocação para a oitiva dele; ele recebeu o e-mail, depois, desde           
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ontem, estamos mandando, via e-mail e por WhatsApp o link para           

acessar e entrar na reunião. Sabemos que ele visualiza o WhatsApp,           

ele visualiza a mensagem, mas não responde à mensagem nem          

atende a qualquer outro telefonema, demonstrando, no meu modo de          

ver, uma decisão deliberada de não comparecer a esta Comissão          

para prestar os esclarecimentos que, no nosso entendimento, e acho          

que de todos aqui, são indispensáveis para o esclarecimento dos          

fatos objeto desta Comissão.”  

 

 

A ausência de BRUNO KOPKE à oitiva da Comissão COVID-19          

evidencia o intuito de obstruir os trabalhos do Poder Legislativo          

do Estado do Rio de Janeiro nas investigações de graves          

irregularidades envolvendo recursos públicos do Estado. 

 

 

Sua ausência só reforça os indícios de que ele possa ter           

envolvimento em atos ilícitos e, portanto, esta Comissão        

indica à Força-Tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal         

para que inclua LUIZ CLÁUDIO DA COSTA no rol de          

investigados. 
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ANTONIO VANDERLER DE LIMA e ANTONIO VANDERLER DE        

LIMA JUNIOR 

 

  

Antônio Vanderler de Lima Antônio Vanderler de Lima Jr. 

OAB RJ |  35.211 OAB/RJ 133.839 

 

ANTONIO VANDERLER DE LIMA (OAB/RJ 35.211) (pai) é amigo         

íntimo do governador WILSON WITZEL e, assim como BRUNO JOSÉ          

DA COSTA KOPKE RIBEIRO, figura como um dos maiores doadores          

(6º) individuais de campanha do então candidato ao Governo do          

Estado, com a quantia R$ 40 mil feita em 18/10/2018, 10 (dez) dias             

antes do segundo turno das eleições. 

 

O Jornal Correio da Manhã noticiou que ANTONIO VANDERLER         

DE LIMA “teve um papel importante na decisão do governador de           

reabilitar a UNIR, aliás um dos pontos mais delicados da investigação           

do STJ sobre WITZEL.”  
58

 

58https://www.jornalcorreiodamanha.com.br/colunistas/claudio-magnavita/2519-coluna-magnavit
a-vanderler-o-doador 

101 

https://www.jornalcorreiodamanha.com.br/colunistas/claudio-magnavita/2519-coluna-magnavita-vanderler-o-doador
https://www.jornalcorreiodamanha.com.br/colunistas/claudio-magnavita/2519-coluna-magnavita-vanderler-o-doador


 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

Outra notícia intitula ANTONIO VANDERLER DE LIMA como “O         

arquiteto da Operação da UNIR que expôs WITZEL”. Consta na          

publicação: “A decisão do governador WITZEL de ceder aos         

argumentos jurídicos do seu companheiro do clube do charuto, e          

contrariar 20 decisões que desqualificavam a UNIR para salvar a OS,           

acabou gerando o foco central do processo de impeachment. Ao          

desqualificar novamente a empresa em maio, anulou as teses do          

Vanderler.”  
59

 

Antonio Vanderler de Lima Jr., por sua vez, é advogado          

trabalhista e sócio do escritório Chermont Vanderler & Crespo         

Advogados. E foi advogado da UNIR em uma ação trabalhista (autos           

processo n. 0101130-03.2019.5.01.0038). 

 

ANTONIO VANDERLER DE LIMA surpreendeu esta Comissão, ao        

prestar depoimento em 29 de julho de 2020, e informar que não            
60

sabia que seu filho, ANTONIO VANDERLER DE LIMA JUNIOR,         

advogava para o UNIR, organização social que presta serviço ao          

Governo do Estado, mesmo sendo o pai: 

a. amigo íntimo do Governador do Estado desde a época em          

que WILSON WITZEL era juiz federal; 

b. encontrar-se com frequência, na maioria das vezes       

semanal, com o Governador WILSON WITZEL. 

c. advogado trabalhista há 40 anos; 

59https://www.jornalcorreiodamanha.com.br/colunistas/claudio-magnavita/2548-coluna-magnavit
a-o-arquiteto-da-operacao-da-UNIR-saude-que-expos-WITZEL 
60 https://www.youtube.com/watch?v=xVmbHTnBirI 
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d. seu filho também ser advogado trabalhista. 

e. seu filho advogar para OS com contrato com o Governo          

de WILSON WITZEL. 

 

Diante destas aparentes inconsistências e da necessidade de        

apuração mais a fundo sobre participação de ANTONIO        

VANDERLER DE LIMA no ato de revogação da desqualificação do          

UNIR, esta Comissão indica à Força-Tarefa Lava Jato do         

Ministério Público Federal para que se atenha sobre eventual         

participação deste advogado no caso. 

 

ANTONIO VANDERLER DE LIMA apontou que seu filho,         

ANTONIO VANDERLER DE LIMA JUNIOR, conheceu o governador        

WITZEL em seu aniversário. VANDERLER (pai) nega que o filho já           

tenha, com ele, participado de alguma reunião com o governador e           

negou que tenha influenciado WITZEL no caso UNIR e que tenha           

relação com qualquer pessoa da OS.  
61

 

O fato de jamais pai e filho terem conversado minimamente          

sobre o tema, mesmo considerando estes pontos elencados, torna         

pouco crível o seu depoimento. Isso sem contar o fato do caso UNIR             

ter tido enorme repercussão midiática, criminal e política.  

 

Mais estranheza ainda, já que pai e filho são sócios. ANTONIO           

VANDERLER DE LIMA JUNIOR é sócio do seu pai, ANTONIO          

61https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/07/29/advogado-que-doou-para-WITZEL-n
ega-relacao-com-empresa-investigada-pelo-mpf 
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VANDERLER DE LIMA, na Aj Participacoes e Empreendimentos, uma         

empresa de capital social de R$ 2,8 milhões. A empresa foi           

constituída em fevereiro de 2017 e fica localizada no Centro do Rio,            

no mesmo endereço do escritório de advocacia informado pelo         

próprio ANTONIO VANDERLER DE LIMA (pai) em depoimento a esta          

Comissão. 
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ANTONIO VANDERLER DE LIMA JUNIOR foi também convocado        

por esta Comissão COVID-19 para prestar esclarecimentos no dia 06          

de agosto de 2020. Entretanto, por meio de ofício de advogado           

constituído para tal fim, confirmou ser realmente advogado da         

Organização Social UNIR e que em razão disso, por força de           

determinação constitucional, e em razão de sigilo profissional, não         

poderia prestar os seus esclarecimentos. A Procuradoria da Alerj deu          

parecer pelo cancelamento da oitiva, assim concluída. 

 

Em virtude da ausência de BRUNO KOPKE e ANTONIO         

VANDERLER DE LIMA JUNIOR, e não tendo a prerrogativa de obrigar           

a presença dos convocados, a Comissão COVID-19 deliberou e         

aprovou o envio de ofício ao Ministério Público do Rio de Janeiro com             

o conjunto de informações disponíveis e documentos acostados pela         
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Comissão, a fim de que o MPRJ e MPF pudessem proceder às oitivas             

dos referidos convocados, realizar as perguntas da Comissão        

COVID-19, bem como adotar as medidas que julgarem pertinentes         

aos fatos apresentados por esta Comissão. 

 

2. Personagens envolvidos na trama do caso UNIR  

 

A contextualização de todos estes personagens apontada até        

aqui é importante para o entendimento de todas as ligações pessoais           

que envolvem as pessoas que orbitaram o caso UNIR: 

 

Figura 1 Figura 2 Relação 

MÁRIO PEIXOTO LUCAS TRISTÃO Amizade íntima 

LUCAS TRISTÃO WILSON WITZEL Braço direito de 

WILSON WITZEL 

MÁRIO PEIXOTO HELENA WITZEL Por intermédio de 

Alessandro de Araújo 

Duarte 

HELENA WITZEL WILSON WITZEL Casamento 

ANTONIO 

VANDERLER DE LIMA  

WILSON WITZEL Amizade íntima e pai 

de homônimo 

abaixo. 
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ANTONIO 

VANDERLER DE LIMA 

JUNIOR 

UNIR Advogado da UNIR 

BRUNO KOPKE UNIR Diretor-médico da 

UNIR  

BRUNO KOPKE WILSON WITZEL Um dos maiores 

doadores da 

campanha de 

WILSON WITZEL. 

 

 

  

 

5.3 Conexões de WITZEL na Rota da Corrupção e do          

Dinheiro  

 
Este item descreve as relações escusas do homem forte e braço           

direito de WILSON WITZEL, LUCAS TRISTÃO DO CARMO, com a          

trama de corrupção que passa especialmente por MÁRIO PEIXOTO.         

Este último foi considerado pelas investigações do MPF o real dono da            

UNIR e foi “a quem coube 'comprar' o ato de revogação da            
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desqualificação da UNIR SAÚDE proferido pelo Governador Wilson        

Witzel” .  
62

 

LUCAS TRISTÃO foi o homem de confiança de WILSON WITZEL.          

Ambos se conheceram na Universidade de Vila Velha, na qual LUCAS           

TRISTÃO foi aluno no curso de bacharel em direito e WILSON           

WITZEL, seu professor. Desde então, mantiveram laços de estreita         

amizade.  

A consequência desta relação de amizade e admiração        

profissional é que LUCAS TRISTÃO foi alçado ao posto de          

coordenador de campanha em 2018 e, com a vitória nas urnas,           

tornou-se o poderoso Secretário de Estado de Desenvolvimento        

Econômico, Energia e Relações Internacionais. 

 

Desde o início do governo, LUCAS TRISTÃO consagrou-se como         

um homem forte da gestão estadual, por ser um notório influenciador           

das decisões de WILSON WITZEL, muito além da esfera de sua           

própria Secretaria. 

 

Apesar da demissão de três secretários do governo, LUCAS         

TRISTÃO só foi exonerado por WILSON WITZEL em 03/06/2020, após          

a insustentável crise política causada pelos sucessivos escândalos de         

corrupção na Saúde, que culminou tendo os dois como alvos de           

Medidas Cautelares de Busca e Apreensão Criminal (26/05/2020), e         

também a poucos dias da abertura do processo de impeachment          

62https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/08/29/mario-peixoto-comprou-despacho-de-wilson-
witzel-diz-mpf  
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nesta Assembleia Legislativa (10/06/2020). A permanência de LUCAS        

TRISTÃO no Governo do Estado ficou insustentável, levando o         

Governador a ficar “sem saída”, ao levá-lo à dura e impreterível           

exoneração do seu principal escudeiro. 

 

 

 

 

1. Relações entre LUCAS TRISTÃO e MÁRIO PEIXOTO 

 

LUCAS TRISTÃO manteve forte vínculo com MÁRIO PEIXOTO,        

mesmo consciente do histórico de irregularidades deste       

último no estado do Rio de Janeiro. Depois da Operação Favorito,           

que prendeu MÁRIO PEIXOTO, LUCAS TRISTÃO admitiu sua amizade         

com o empresário: “A relação profissional que eu tinha, sim,          

desenvolveu também um outro vínculo relacional de amizade.”  
63

 

O Ministro Benedito Gonçalves, em sua decisão do pedido de          

busca e apreensão no bojo do inquérito n. 1338 no Superior Tribunal            

de Justiça, é claro ao reproduzir os apontamentos do Ministério          

Público Federal. Consta em sua decisão: 

 

“a existência de relação do Secretário Estadual L.T.        

[LUCAS TRISTÃO] com a organização criminosa chefiada       

63 https://youtu.be/9i4s_V-GwPw?t=114 
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por M.P. [MÁRIO PEIXOTO], comprovada pela interceptação       

telefônica entre V.P. [Vinícius Peixoto] e sua mãe, bem como          

pelo recebimento de transferências financeiras no montante de        

R$ 225.000 na conta do escritório de advocacia de L.T. [LUCAS           

TRISTÃO], oriundo das empresas de M.P. [MÁRIO PEIXOTO].” 

 

A relação entre eles restou comprovada tanto pela amizade         

como pelas transações financeiras elencadas a seguir: 

 

a. Aquisição de Imóvel 

 

No auge da pandemia e do isolamento social, LUCAS TRISTÃO          

participou de almoço de Domingo de Páscoa em 12/04/2020 com seu           

amigo MÁRIO PEIXOTO , o filho deste, VINÍCIUS PEIXOTO e outros,          
64

tornando evidente o vínculo estreito entre LUCAS TRISTÃO e         

MÁRIO PEIXOTO, este último apontado como o chefe da         

organização criminosa pela Força-Tarefa Lava Jato do Ministério        

Público Federal no Rio de Janeiro. 

 

Outro momento típico em que apenas amigos e pessoas         

próximas estão juntas foi na ocasião em que MÁRIO PEIXOTO          

acompanhou o amigo LUCAS TRISTÃO num momento importante do         

período de LUCAS TRISTÃO no Rio de Janeiro: escolher um imóvel.           

Ambos foram juntos visitar o apartamento de luxo na Barra da           

64https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/20/secretario-lucas-tristao-diz-que-almo
cou-com-mario-peixoto-durante-a-quarentena.ghtml 
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Tijuca, avaliado em R$ 3,5 milhões, no qual LUCAS TRISTÃO estava           

interessado e que veio a residir. 

 

Segundo matéria da Veja Rio, o intermediário da locação do          

imóvel foi o empresário LEANDRO BRAGA DE SOUSA, preso na          

operação Favorito por participação em esquemas de corrupção        

com MÁRIO PEIXOTO . 
65

 

Toda a negociação do aluguel do imóvel, desde o primeiro          

contato telefônico até o fechamento do negócio, foi feita         

diretamente entre LEANDRO BRAGA DE SOUSA e o        

proprietário, sem a participação de LUCAS TRISTÃO.  
66

 

Dois pontos a serem aprofundados nas investigações do MPF e          

MP-RJ: 

- O preço médio de imóvel desse tipo no mercado é de no            

mínimo R$ 10 mil. Porém, o proprietário afirma ter         
67

fechado o negócio por R$ 5 mil (metade). 

- O vencimento de LUCAS TRISTÃO em maio, no seu         

último mês no governo, foi de R$ 12,2 mil (líquidos).  
68

 

65https://veja.abril.com.br/politica/preso-na-favorito-negociou-aluguel-de-imovel-para-ex-secreta
rio-de-WITZEL/ 
66https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/24/dono-de-imovel-alugado-por-ex-secret
ario-de-WITZEL-diz-que-empresario-preso-na-lava-jato-intermediou-a-negociacao.ghtml 
67 Segundo publicado em 
https://veja.abril.com.br/politica/preso-na-favorito-negociou-aluguel-de-imovel-para-ex-secretari
o-de-WITZEL/ 
68 http://www.mprj.mp.br/noticias-todas/-/detalhe-noticia/visualizar/85217 
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Estes pontos obscuros e aparentemente sem base real,        

somados ao fato de LEANDRO BRAGA DE SOUSA ter um papel de            

facilitador, de corretor de imóveis de luxo exclusivo de LUCAS          

TRISTÃO apontam que outras ilegalidades podem estar por trás         

desta nebulosa transação, bastante atípica. 

 

O contrato de locação do imóvel foi feito em nome de sua            

esposa, SABRINA FARIAS ROVETA.  

 

Apenas estes fatos envolvendo o imóvel que LUCAS        

TRISTÃO residia no Rio, por si só, já seriam capazes de           

demonstrar a sua profunda ligação com a organização        

criminosa. 

 

b. Incentivo fiscal 

 

LEANDRO BRAGA DE SOUSA solicitou à CODIN - Companhia         
69

de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, um          

pedido de benefício fiscal de R$ 10 milhões para a sua empresa            

LP FARMA COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO E      

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA . Entre os       
70

clientes da LP FARMA estão a UNIR, o INSTITUTO DOS LAGOS RIO e             

o HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA MAHATMA GANDHI. 

 

69 Processo UPO E-22/010/151/2019. 
70 CNPJ 19.828.567/0001-89 
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A CODIN é um órgão vinculado à Secretaria de Estado de           

Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais –       

SEDEERI, cujo titular era LUCAS TRISTÃO. 

 

O processo começou a tramitar em 19/09/2019 e concluído em          

dia 28/07 de 2020 , como pode ser conferido abaixo: 
71

 

 

71 https://blogdoberta.com/2020/05/15/preso-operacao-favorito-pediu-10-milhoes-isencao-fiscal/ 
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Fonte:https://blogdoberta.com/2020/05/15/preso-operacao-favorito-pediu-10-milh

oes-isencao-fiscal/ 

 

 

Este caso expõe a grave ameaça para o Estado do RJ, fruto do             

profundo vínculo da alta cúpula do Executivo estadual com a          

organização criminosa e os interesses milionários em jogo. 

 

O processo de benefício fiscal só não avançou por conta da           

atuação de órgãos de controle e da repercussão midiática. 

 

No entanto, é necessária atuação firme deste Poder Legislativo         

estadual, seja para fiscalizar os desdobramentos dessa situação        

específica, seja para evitar que esse tipo de modus operandi se           

replique. 

 

Por mais que esse fato do (estranho) incentivo fiscal não          

integre o processo de impeachment do Governador que está em          

curso - e que incluía o ex-Secretário Lucas Tristão, até o momento            

em deixar o Secretariado -, o caso é ilustrativo para indicar como            
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houve uma sistemática transposição de interesses privados aos        

interesses públicos. Será que a concessão de um incentivo fiscal para           

a LP Farma seria o melhor modo de agir no cenário de colapso fiscal              

que o Estado enfrenta? A única justificativa que se sobressai ao caso            

é o agir para atender a interesses privados e, por tantas e tantas             

vezes, colidentes aos interesses do Estado. 

 

Os fatos indicam que LUCAS TRISTÃO não apenas mantinha         

vínculos com a organização criminosa, como era membro        

desta. Sua área de atuação dentro da organização criminosa era no           

núcleo político, enquanto a parte empresarial era capitaneada por         

MÁRIO PEIXOTO. 

 

LUCAS TRISTÃO atuava como um cavalo de tróia, ao defender          

os interesses da organização criminosa a partir da alta cúpula de           

poder do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

 

2. Triangulações  WITZEL - TRISTÃO - PEIXOTO 

 

Antes de ser eleito governador, WILSON WITZEL se tornou         

sócio de LUCAS TRISTÃO em escritório de advocacia para defender          

empresa controlada por MÁRIO PEIXOTO contra o GOVERNO DO RIO          

DE JANEIRO. 

 

115 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

Recapitulando os fatos, em agosto de 2018, o advogado LUCAS          

TRISTÃO, então coordenador de campanha de WILSON WITZEL, “e         

que há dois anos não tinha causas no Tribunal de Justiça fluminense,            

se tornou representante da Atrio Rio, uma das firmas ligadas à           

família do empresário Mário Peixoto” . 
72

 

Ainda durante a campanha de 2018, WILSON WITZEL,        

candidato ao governo do Rio de Janeiro, se associou ao seu           

coordenador de campanha LUCAS TRISTÃO, advogado do Espírito        

Santo que, “no mesmo período, passou a atuar em favor de um            

grande fornecedor do estado do Rio de Janeiro (Mário Peixoto)” . 
73

 

Ato contínuo, no mesmo mês de agosto, LUCAS TRISTÃO         

propôs uma ação em nome da Atrio Rio contra a Secretaria Estadual            

de Educação. E WILSON WITZEL revelou que auxiliou LUCAS         

TRISTÃO em ação movida contra o Estado: “Ele [Tristão] me          

apresentou a petição para que eu analisasse, se estava adequada.          

Entendi que estava e que haveria possibilidade de sucesso.” . 
74

 

Este episódio é simbólico, pois não deixa dúvidas sobre a          

atuação de WILSON JOSÉ WITZEL e LUCAS TRISTÃO DO         

CARMO em favor de MÁRIO PEIXOTO. E trata-se da primeira          

atuação conjunta que se tem notícia envolvendo tais personagens.         

72https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/socio-de-WITZEL-defende-empresa-fornecedora
-do-estado.shtml 
73https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/socio-de-WITZEL-defende-empresa-fornecedora
-do-estado.shtml 
74https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/socio-de-WITZEL-defende-empresa-fornecedora
-do-estado.shtml 
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Como será possível comprovar, este tipo de atuação envolvendo         

estas mesmas figuras não ficou restrita a este episódio. 

 

MÁRIO PEIXOTO, através de suas empresas, paga a quantia         

de R$ 225 mil a LUCAS TRISTÃO, conforme consta na decisão do            

Ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça no curso          

do Inquérito nº 1338. E o escritório de advocacia de LUCAS           

TRISTÃO paga R$ 284 mil à WILSON WITZEL. 

 

No dia 5 de setembro, embora estivesse já naquela data numa           

intensa campanha para tentar assumir pelos próximos quatro anos o          

Palácio Guanabara, o candidato do PSC abriu uma brecha em sua           

agenda para assinar a oficialização de sua entrada como sócio num           

escritório de advocacia.”  
75

 

O questionamento que fica é: como um candidato a um          

cargo de tamanha importância que é o de Governador do          

Estado do Rio de Janeiro, o que, naturalmente, requer uma          

agenda extenuante de campanha, formaliza a entrada num        

escritório de advocacia em pleno auge da campanha eleitoral? 

 

Ato contínuo, realizando 5 transferências eletrônicas entre       

06/09/2018 e 05/10/2018, WILSON WITZEL doa para sua própria         

campanha R$ 215.051,00, convertendo-se no maior doador       

individual da campanha, mesmo tendo declarado à Justiça Eleitoral         

75https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/ex-juiz-se-torna-socio-de-escritorio-de-advocaci
a-durante-campanha-eleitoral.shtml 
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não possuir sequer conta bancária. Além disso, “O valor doado          

correspondia a mais da metade do patrimônio declarado, de R$ 400           

mil, composto apenas por uma casa até hoje não vendida.”  
76

 

Como se fosse justificativa, “A assessoria de WITZEL afirma         

que, no momento do registro da candidatura, quando a declaração de           

bens é entregue, a conta bancária do candidato estava zerada.”  
77

 

Mas as contradições são evidentes entre a declaração de         

WILSON WITZEL sobre suas relações com os dois escritórios de          

advocacia e a origem dos recursos recebidos: 

 

Versão 1 | 08/10/2018 

Questionado sobre a origem dos recursos transferidos para a         

própria campanha, a assessoria de Wilson WITZEL afirmou que ele          

“presta consultoria jurídica e recebeu, além de honorários, luvas         

para ingressar em dois escritórios de advocacia, um no Rio de           

Janeiro e outro no Espírito Santo”.  
78

 

Versão 2 | 18/10/2018 

Medina Osório, sócio principal do escritório no Rio de Janeiro,          

“afirmou que WITZEL ainda não recebeu as chamadas luvas         

(espécie de adiantamento pelos serviços a serem prestados) e que          

76https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/WITZEL-recebeu-r-284-mil-de-escritorio-investig
ado-em-ano-de-eleicao.shtml 
77https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/ex-juiz-gasta-metade-de-patrimonio-em-campan
ha-para-chegar-ao-2o-turno-do-rj.shtml 
78https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/ex-juiz-gasta-metade-de-patrimonio-em-campan
ha-para-chegar-ao-2o-turno-do-rj.shtml 
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não atuou pelo escritório em razão de seu envolvimento na          

campanha.” 

 

WITZEL não esclareceu a divergência de versões sobre o         

pagamento ou não de luvas para a entrada na firma de Osório. A             
79

falta de esclarecimento deixa até hoje obscuro o contexto da origem           

deste dinheiro. 

 

Versão 3 | 26/05/2020 

O cenário se torna ainda mais obscuro e contraditório, pois,          

mesmo tendo alegado que recebeu honorários e luvas para ingressar          

em dois escritório de advocacia, sendo um no Espírito Santo, Wilson           

WITZEL disse em entrevista no dia 26/05/2020, após a operação          

“Placebo”, da qual ele foi alvo: “Eu nunca fui sócio do Lucas            

Tristão. O único escritório de advocacia onde eu fui sócio foi o            

Medina Osório Advogados que foi ministro da AGU. Nunca fui sócio do            

Lucas.”  
80

 

Reportagem do mesmo jornalista, após a operação Placebo,        

aponta uma contradição: 

“Ele [Wilson WITZEL] não explicou, porém, por que declarou         

durante a eleição ser sócio de Tristão e ter usado a entrada            

no escritório como justificativa para a doação de recursos         

próprios para sua campanha.” 

79 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/ex-juiz-se-torna-socio-de-escritorio-de-advocacia-
durante-campanha-eleitoral.shtml 
80 https://www.youtube.com/watch?v=dPCfOhDaSDg 
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“O valor doado por Wilson WITZEL à sua própria campanha          

é fruto de honorários que ele recebeu como advogado e a           

doação está dentro do previsto na legislação eleitoral…        

Wilson WITZEL nunca foi sócio de Lucas Tristão e         

jamais advogou para empresas de Mário Peixoto", diz a         

nota do governador.”  
81

 

À época, WITZEL, candidato pelo PSC, afirmou não ver conflito          

de interesse ao atuar contra o estado que pretendia governar: 

 

“Não sou governador. Está escrito em algum lugar que         

não posso atuar contra o estado? Qualquer coisa que o          

estado esteja fazendo errado, sou o primeiro a falar. Se          

tiver que advogar contra o estado até 31 de         

dezembro, vou advogar. Não vou compactuar com erros”,        

disse ele.”  
82

 

É no mínimo curioso que um político, ex-juiz, eleito com base           

numa plataforma eleitoral da moralidade, buscasse se preparar para         

assumir o cargo máximo que requer a defesa integral do Estado           

do Rio de Janeiro, tendo atividade comercial e privada contrária a           

esse princípio, e que tenha advogado a favor de notório envolvido em            

81https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/WITZEL-recebeu-r-284-mil-de-escritorio-investig
ado-em-ano-de-eleicao.shtml 
82https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/socio-de-WITZEL-defende-empresa-fornecedora
-do-estado.shtml 
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casos de corrupção (MÁRIO PEIXOTO), em desfavor dos combalidos         

cofres públicos combalidos do RJ. 

 

Em 2018, em resposta ao jornalista Ítalo Nogueira da Folha de           

São Paulo, o então ex-juiz WITZEL negou que clientes pudessem          

procurá-lo em busca de interesses no seu futuro governo, caso          

fosse eleito: “Em hipótese alguma. São ações judiciais. Depende do          

meu talento profissional. Sou um bom advogado”, disse WITZEL em          

outubro de 2018”  
83

 

Entretanto, foi justamente a perpetuação da prática de        

misturar o público e privado que levou Wilson WITZEL a assinar           

a revogação da desqualificação da UNIR, sem nenhum critério         

objetivo, sem fundamento, e contrariando recomendações      

técnicas. 

 

3. O uso das esposas na rota do dinheiro 

 

Um dos caminhos para pagamento e/ou recebimento de        

propinas pela organização criminosa com duas grandes autoridades        

do Estado se deu através de suas esposas e contratos firmados           

por elas . Essa prática é velha conhecida dos esquemas de          
84

corrupção e, embora não isente de forma alguma as esposas da           

83https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/socio-de-WITZEL-defende-empresa-fornecedora
-do-estado.shtml 
84https://oglobo.globo.com/rio/esquema-de-WITZEL-foi-dividido-em-eixos-comandados-por-past
or-everaldo-mario-peixoto-reitor-de-universidade-apontam-investigacoes-1-24610789 
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responsabilidade por seus atos consentidos, faz parte de uma cultura          

patriarcal que utiliza os nomes e empresas de mulheres para a           

realização de atos ilícitos. 

 

Quadro resumo da relação dos atores governamentais com        

organização criminosa, usando as esposas nas transações: 
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SABRINA FARIAS ROVETTA 

 

O contrato de locação do imóvel de LUCAS TRISTÃO foi feito           

em nome de sua esposa, SABRINA FARIAS ROVETTA . A         
85

negociação do imóvel foi feita por LEANDRO BRAGA DE SOUSA, preso           

na operação Favorito por participação em esquema de corrupção com          

MÁRIO PEIXOTO. 

 

HELENA WITZEL 

 

HELENA WITZEL firmou contrato com a empresa DPAD        

SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA - RIOSLAB, ligada à MARIO        

PEIXOTO, cujos donos são ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE e JUAN          

ELIAS NEVES DE PAULA, foram presos. 

 

Consta sobre o caso na decisão do Ministro Benedito Gonçalves,          

no inquérito n. 1338 no STJ: 

“Informa que novo compartilhamento de provas      

proveniente da Justiça Federal do Rio de Janeiro,        

demonstram vínculo bastante estreito e suspeito entre       

a Primeira Dama do Estado do Rio de Janeiro H.A.B.W          

[HELENA ALVES BRANDÃO WITZEL], e as empresas       

de interesse de M.P [MÁRIO PEIXOTO], em especial o         

contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios        

85https://veja.abril.com.br/politica/preso-na-favorito-negociou-aluguel-de-imovel-para-ex-secreta
rio-de-WITZEL/ 
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entre seu escritório de advocacia e a empresa DPAD         

SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA., bem como comprovantes      

de transferência de recursos entre as duas empresas.” 

 

 

 

 

Não consta atividade de fato na sede da empresa DPAD. O           

jornal O Globo noticiou em 27 de maio de 2020, que “na recepção do              

prédio, uma pessoa informou ontem que funcionários da firma quase          
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não aparecem na sede. (...) Há muito tempo não vem ninguém. Já            

não vinha antes da pandemia, agora que ninguém vem mesmo” . 
86

 

 

 

 

 

HELENA WITZEL firmou contrato com empresa representada       

pelo “braço direito de MÁRIO PEIXOTO” . Também chama atenção         
87

que o contrato não possui escopo minimamente definido de atuação.          

Estes fatores produzem combinação tóxica e ajudam a explicar o          

pano de fundo da ilegalidade da requalificação da UNIR feita pelo           

Governador WILSON WITZEL. 

86https://oglobo.globo.com/rio/as-ligacoes-suspeitas-da-empresa-que-tem-contrato-com-helena-
WITZEL-24449669 
87 Inquérito n. 1338 - Superior Tribunal de Justiça 
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88

 

 

Estamos diante de uma combinação explosiva: 

a. Contrato firmado com braço direito de MÁRIO PEIXOTO. 

b. Objeto do contrato não definido. 

c. “Sede” da empresa sem aparência de sede e sem         

funcionamento normal. 

 

Para completar, “um mês após assinar esse contrato, Helena         

Witzel e o seu marido, o governador do Rio, alteraram o regime de             

88https://veja.abril.com.br/brasil/exclusivo-as-provas-da-investigacao-contra-WITZEL-e-a-primeir
a-dama/ 
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casamento para comunhão universal de bens, conforme publicação        

do Diário de Justiça do Rio do dia 3 de setembro de 2019. Na prática,               

isso permitiu que todos os bens do casal se tornassem um patrimônio            

só” : 
89

 

 

 

Estes e outros fatores apontam para um quadro irrefutável em          

desfavor de HELENA WITZEL e WILSON WITZEL. 

 

Ainda na decisão do Ministro Benedito Gonçalves: 

“Descreve ainda, que conforme Informação n. 0011/2020 da        

Polícia Federal, encontraram no correio eletrônico      

alessandro.duarte@gmail.com mensagens datada de 14/04/2020,     

recebidas de J.E. [JUAN ELIAS NEVES DE PAULA]        

(rj_juan@hotmail.com) com documentos relacionados a     

89https://veja.abril.com.br/brasil/exclusivo-as-provas-da-investigacao-contra-WITZEL-e-
a-primeira-dama/  
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pagamentos para a esposa do Governador W.W. [WILSON        

WITZEL].”  
90

 

Descrevem também a relação de A.D. [ALESSANDRO DE        

ARAÚJO DUARTE] e J.E. [JUAN ELIAS NEVES DE PAULA] com a           

organização criminosa chefiada por M.P. [MÁRIO PEIXOTO]. 

 

ALESSANDRO DUARTE figura como braço direito de M.P.        

[MÁRIO PEIXOTO], sendo, além de sócio de diversas empresas         

interligadas ao grupo empresarial, responsáveis pela gestão       

financeira de grande parte dos negócios do empresário, estando à          

frente dos negócios do grupo empresarial ao menos desde 2012,          

época da contratação do IDR [Instituto Data Rio] pela SES/RJ          

[Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro], bem como é um             

dos procuradores de conta bancária da ATRIO RIO SERVICE com          

movimentações milionárias suspeitas . 
91

 

Por sua vez, J. E. [JUAN ELIAS], além de movimentar          

expressivas quantias em dinheiro para os investigados, exerce        

a função de contador de diversas empresas do grupo, figurando,          

ainda, como sócio de empresas relacionadas a contratos suspeitos. 

 

90 Decisão do Ministro Benedito Gonçalves, do STJ, nos autos da Cautelar Inominada Criminal 

n. 35-DF (2020/0204204-1)  
91 Decisão do Ministro Benedito Gonçalves, do STJ, nos autos da Cautelar Inominada Criminal 

n. 35-DF (2020/0204204-1)  
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Transcrevem áudios interceptados pela autoridade policial em       

terminal utilizado por J. E. [JUAN ELIAS] que demonstram que          

recentemente foram feitas alterações nos contratos sociais de        

empresas utilizadas pela organização criminosa para a movimentação        

e ocultação de recursos oriundos dos cofres públicos, como ATRIO          

RIO SERVICE TECNOLOGIA, DPAD e MV GESTÃO DE ATIVOS         

EMPRESARIAIS, dentre outras . 
92

 

Aduzem, ainda, que M.P. [MÁRIO PEIXOTO] utilizava de        

pessoas para receber e pagar vantagens ilícitas de sua organização          

criminosa. 

 

“… o escritório de advocacia da Primeira Dama do         

Estado do Rio de Janeiro H.A.B.W [HELENA ALVES        

BRANDÃO WITZEL] supostamente realizou contratos     

com empresas investigadas, sem que a investigação,       

até o momento, encontrasse provas da prestação do        

respectivo serviço, o que explicita possível exercício       

profissional voltado à atividade delitiva.”  
93

 

 

 

 

92 Decisão do Ministro Benedito Gonçalves, do STJ, nos autos da Cautelar Inominada Criminal 

n. 35-DF (2020/0204204-1)  
93 Decisão do Ministro Benedito Gonçalves, do STJ, nos autos da Cautelar Inominada Criminal 

n. 35-DF (2020/0204204-1)  
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 Contrato 

Assinado 

Pago 

Quantidade de parcelas de R$     

15 mil cada 

 

36 

 

8 

Valor Total R$ 540.000 R$ 120.000 

 

 

Valor de R$ 120 mil pago, conforme documento obtido pela          

Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal no curso da Operação           

Favorito: 
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RELAÇÃO COM ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE 

 

Outros apontamentos sobre ALESSANDRO DUARTE foram feitos       

pelo Ministério Público Federal nos Autos nº       

5010476-42.2020.4.02.5101. 

 

“Inicialmente, chamaram a atenção diálogos captados a partir        

do terminal de ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, empresário        

identificado como um dos principais operadores financeiros de        

MÁRIO PEIXOTO, que demonstram a prática de manobras ilícitas         

para a contratação, com dispensa de licitação, de empresa do grupo           

do investigado para fornecimento de álcool em gel para a Marinha do            

Brasil. 

 

Cumpre rememorar que ALESSANDRO DUARTE, ao lado de        

CASSIANO LUIZ, figuram como braço direito de MÁRIO PEIXOTO,         

sendo ambos, além de sócios de diversas empresas interligadas ao          

grupo empresarial, responsáveis pela gestão financeira de grande        

parte dos negócios do empresário, estando à frente dos negócios do           

grupo empresarial ao menos desde 2012, época da contratação do          

IDR pela SES/RJ: 

 

Como já relatado nos autos, são diversas as provas que          

demonstram que ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO LUIZ       

figuram como operadores financeiros de MÁRIO PEIXOTO, cabendo        

citar, exemplificativamente, o fato de figurarem como procuradores        
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de conta bancária da ATRIO RIO SERVICE com movimentações         

suspeitas, como apontado pela Unidade de Inteligência Financeira no         

RIF 37098; possuírem movimentação financeira milionária entre as        

empresas das quais são sócios e as empresas de MÁRIO PEIXOTO,           

como comprovado pela quebra bancária e fiscal; estarem à frente da           

administração de diversas empresas do grupo, como demonstraram        

as interceptações telemáticas e financeiras, sendo pessoas de        

extrema confiança de MÁRIO PEIXOTO e que ocupam posição         

imediatamente inferior ao líder desse braço da organização        

criminosa. 

 

Com efeito, mensagens localizadas na caixa de e-mails de         

ALESSANDRO DUARTE enviadas nos últimos dias, indicam inclusive        

que a organização criminosa pode estar expandindo sua influência         

para contratos da Organização Social IABAS, recentemente       

contratada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para          

administração de hospitais de campanha para tratamento de        

infectados pelo COVID-19, por valor de cerca de R$ 850 milhões,           

como amplamente noticiado pela mídia.” 

 

Em diálogo interceptado em 03 de março de 2020, em duas           

ocasiões, ALESSANDRO DUARTE confirma a GILSON RODRIGUES a        

participação de LUCAS TRISTÃO na organização criminosa:       

“Lucas está com a gente há muito tempo” . 
94

 

94 https://blogdoberta.com/2020/04/09/sem-selecao-rj-pagara-835-milhoes-a-os-hospitais-de-campanha/ 
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O modus operandi em comum tanto na atuação de LUCAS          

TRISTÃO, quanto na de HELENA WITZEL, com a organização         

criminosa, passa por estabelecer vínculos formais por meio de         

contratos de serviço de advocacia. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/08/28/pf-cumpre-mandados-n

o-rj-nesta-sexta-feira.ghtml 
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Nos autos do Inquérito N. 1338/DF, que afastou o governador          

WILSON WITZEL do cargo, o MPF e a PGE argumentam e anexam            

evidências de que entre o período de 13/08/2019 a 17/04/2020: 

 

“ (...) em, ao menos, 21 oportunidades distintas, WILSON         

JOSÉ WITZEL, em razão do exercício do cargo de         

Governador do Estado do Rio de Janeiro, com o auxílio de           

HELENA ALVES BRANDÃO WITZEL e LUCAS TRISTÃO DO        

CARMO, que atuou no exercício do cargo de Secretário de          

Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações       

Internacionais, de modo consciente e voluntário, em       

unidade de desígnios, solicitou, aceitou promessa e recebeu        

vantagem indevida no valor de R$ 274.236,50 (duzentos e         

setenta e quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e           

cinquenta centavos), ofertada e paga pelo empresário       

MÁRIO PEIXOTO, com o auxílio de ALESSANDRO DE        

ARAÚJO DUARTE, CASSIANO LUIZ DA SILVA, JUAN ELIAS        

NEVES DE PAULA e JOÃO MARCOS BORGES MATTOS,        

unidos pelo vínculo subjetivo, que agiu com o intuito de          

obter facilidades e proteção em relação aos contratos de         

suas empresas com o Estado do Rio de Janeiro.” 

 

 

Esta teia de relações evidencia que tanto Wilson WITZEL         

como seu círculo mais íntimo possuem variadas e fortes         

ligações com a UNIR. Portanto, este é um dos elementos que           

facilita o entendimento da razão pela qual o Governador do Estado           
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assinou ato que revogou a desqualificação desta organização        

social, numa decisão eivada de vícios, contrariando pareceres        

técnicos. 

 

Tática antiga e de muito êxito ao longo das últimas décadas no            

estado do Rio de Janeiro, a qual consiste no empresário aproximar-se           

de líderes políticos através de amigos, parentes ou profissionais do          

entorno deste político. Para isso, lança em direção a estas pessoas           

uma poderosa teia com aparência de legalidade, fortalecendo        

vínculos comerciais e financeiros, por vezes chegando até à amizade,          

buscando aproximar-se do poder para ter um canal de acesso          

privilegiado e, com isso, influenciar decisões importantes das        

autoridades com o objetivo final de direcionar decisões nas quais          

movimentam-se gigantesca quantidade de recursos públicos. 

 

O slogan do Governo Wilson WITZEL “Vamos Virar o Jogo”,          

infelizmente, não se concretizou. O jogo continuou o mesmo. Com as           

mesmas regras e modus operandis. Apenas alguns personagens        

mudaram. E nem todos, como é o caso de MÁRIO PEIXOTO. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS e    
ENCAMINHAMENTOS 
 

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), em razão da         

infração funcional no caso da revogação da desqualificação da UNIR,          

WITZEL incidiu nos crimes de CORRUPÇÃO PASSIVA e ATIVA: 

 

(...) Em razão das vantagens indevidas recebidas,       

WILSON JOSÉ WITZEL praticou, em favor de MÁRIO        

PEIXOTO, ao menos, um ato de ofício infringindo        

dever funcional, consistente na revogação da      

desqualificação da organização social UNIR, conforme      

ato administrativo proferido no processo administrativo E-       

08/001/1170/2019 (corrupção passiva – artigo 317, § 1º, e         

corrupção ativa – artigo 333, ambos do Código Penal –          

Conjunto de Fatos 03). 

 

Dentre as evidências (compostas por elementos de provas tais         

quais quebras bancária, fiscal, telefônica e telemática, como com a          

utilização de técnicas especiais de investigação (TEIs) mediante o uso          

do instituto da colaboração premiada, comprovando a prática dos         

crimes ora denunciados), destacam-se as referências a       

interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente, que indicam      

que o empresário MÁRIO PEIXOTO pagou vantagens indevidas ao         

Governador WILSON JOSÉ WITZEL a fim de que este revogasse a           
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desqualificação da organização social UNIR, que tem como sócio         

oculto o mencionado empresário.  

 

Na denúncia, o MPF demonstra que ao longo das investigações          

da “Operação Favorito”, foram reunidas robustas provas de que a          

Organização Social UNIR é, de fato, controlada por MÁRIO PEIXOTO,          

a quem coube “comprar” o ato de revogação da desqualificação da           

UNIR proferido pelo Governador WILSON WITZEL. 

 

Detectou-se que a Organização Social possuía em seus quadros         

a figura de LUIZ ROBERTO MARTINS, o qual já foi também Presidente            

do IDR (Instituto Data Rio), outra Organização Social sabidamente         

controlada por MÁRIO PEIXOTO. Em seguida, verificou-se que a UNIR          

possuía sede no mesmo condomínio que o IDR e a empresa DPAD e             

assumiu a gestão da maioria das UPAs que eram anteriormente          

administradas pelo IDR. 

 

Em colaboração premiada com EDMAR SANTOS, ex-Secretário       

de Saúde do Governo WILSON WITZEL, confirma que MÁRIO         

PEIXOTO e LUCAS TRISTÃO DO CARMO trataram sobre a         

permanência da Organização Social UNIR nos contratos da Secretaria         

de Saúde. 

 

Por fim, o MPF considera que WITZEL praticou corrupção         

passiva, ativa e lavagem de dinheiro: 
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“WILSON JOSÉ WITZEL está incurso nos crimes       

capitulados no artigo 317, § 1º (corrupção passiva        

majorada), por 4 (quatro) vezes, referentes ao conjunto de         

fatos 01, na forma do artigo 71, caput (crime continuado), e           

por mais 21 (vinte e uma) vezes, referentes ao conjunto de           

fatos 03, também na forma do artigo 71, caput (crime          

continuado), combinados entre si na forma do artigo 69,         

caput (concurso material), todos do Código Penal, e artigo         

1º, § 4º da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de dinheiro          

majorada), por 4 (quatro) vezes, referentes ao conjunto de         

fatos 02, na forma do artigo 71, caput (crime continuado), e           

por mais 21 (vinte e uma) vezes, referentes ao conjunto de           

fatos 04, também na forma do artigo 71, caput (crime          

continuado), combinados entre si na forma do artigo 69,         

caput (concurso material), estes últimos do Código Penal. 

 

E o MPF requer, ao final da instrução, a procedência para           

condenar os denunciados como: 

 

a) incursos nas penas dos crimes imputados;  

 

b) a decretação perda dos cargos públicos, nos termos do         

artigo 92 do Código Penal, em especial para WILSON         

JOSÉ WITZEL;  

 

c) condenação ao pagamento de indenização mínima,      

conforme artigo 387, IV do Código de Processo Penal, no          
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valor de R$ 1.108.473,00 (um milhão, cento e oito mil,          

quatrocentos e setenta e três reais), correspondente ao        

montante ilicitamente pago em propina e lavado (R$        

554.236,50) e mais R$ 554.236,50 a título de danos         

morais. 

 

 

As informações acostadas e os fatos apontados neste relatório         

indicam, além da precariedade na prestação de serviços pela UNIR na           

gestão das UPAS, o histórico de profundos vínculos da organização          

criminosa até chegar à mais alta autoridade do governo estadual, o           

que caracteriza, de forma categórica, possíveis atos ilícitos,        

notadamente a violação à moralidade administrativa e a        

impessoalidade que se exige do desempenho do cargo. 

 

Em paralelo, tramita nesta Casa um processo de impeachment         

do governador afastado pelo STJ WILSON WITZEL. Isto posto, em          

razão dos fatos ora descritos e, tendo em vista a apuração de            

eventual CRIME DE RESPONSABILIDADE praticado por WITZEL, são        

propostos os seguintes encaminhamentos: 

 

Encaminhamento n. 01 | Ciência aos Órgãos de        

Controle 

 

Recomenda à Presidência da ALERJ que seja expedido ofício à          

Força-Tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal no Rio de          

Janeiro, com cópia do presente relatório para ciência e com a           
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sugestão de que se incluam, dentre os investigados, as pessoas          

listadas a seguir: 

● Bruno José da Costa Kopke Ribeiro (Diretor Médico do         

UNIR) 

● José Carlos Rodrigues Paes (ex-Presidente do Conselho       

do UNIR) 

● Luiz Cláudio da Costa (Diretor administrativo-financeiro      

do UNIR) 

● Antonio Vanderler de Lima (Advogado) 

 

Recomenda-se também o envio do presente relatório aos        

demais órgãos de controle, dentre os quais: MPRJ, Defensoria, TCE,          

CGE, PGE. 

 

 

Encaminhamento n. 02 | Ciência à Comissão Mista        

Processante do Impeachment 

 

Também à Presidência da ALERJ, sugere-se o encaminhamento        

do presente relatório ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado           

do Rio de Janeiro, caso a Comissão Mista Processante do          

Impeachment venha a ser criada mediante aprovação do Plenário da          

ALERJ pela admissibilidade da denúncia de crime de responsabilidade         

contra o governador afastado pelo STJ WILSON WITZEL. 
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Encaminhamento n. 03 | Protocolo de projeto de lei         

e realização de audiências públicas 

 

Em razão do inequívoco fracasso na modalidade de        

contratações públicas estruturadas a partir das organizações sociais,        

tal como amplamente debatido e comprovado ao longo do presente          

relatório e dos trabalhos da presente Comissão, apresenta-se em         

relatório apartado, sugestão de projeto de lei para modificar o marco           

regulatório das organizações sociais da saúde no Estado (Lei Estadual          

nº 6.043, de 19 de setembro de 2011, e modificações trazidas pela            

Lei Estadual nº 8.986, de 25 de agosto de 2020). 

 

Ato contínuo ao protocolo do projeto de lei, orienta-se para a           

designação de audiências públicas a serem realizadas de maneira         

conjunta com as Comissões Permanentes de Saúde, de Economia,         

Indústria e Comércio, e de Tributação Controle da Arrecadação         

Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais, como forma de          

obter aprimoramentos e ampliar a deliberação coletiva sobre o tema. 

 

Rio de Janeiro, 14 de Setembro de 2020. 

 

 

 

RENAN FERREIRINHA 

Deputado Estadual 

Relator 
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