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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, por intermédio de seu 

Procurador-Geral de Justiça e dos demais subscritores, integrantes do Grupo de Atuação 

Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) e da Comissão de Combate aos Crimes de 

Responsabilidade e à Improbidade Administrativa (CCRIMP), no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, vem a presença de Vossa Excelência, lastreado no Procedimento 

Investigatório Criminal acima epigrafado e com fundamento nos arts. 127, caput, e 129, I, 

ambos da Constituição da República, bem como no art. 41 do Código de Processo Penal, 

apresentar a presente 

 

DENÚNCIA 

em face de: 

1) LIVÂNIA MARIA DA SILVA FARIAS, brasileira, portadora do CPF nº 

602.413.064-34, nascida em 17.08.1968, natural de Sousa – Paraíba, filha de Luzia Soares 

Barbosa e de Antônio Barbosa da Silva, domiciliada na Avenida Nego, nº 303, apto. 701, 

Tambaú, cidade de João Pessoa/PB e na Rua Josemar Rodrigues de Carvalho, nº 275, apto. 

1793, cidade de João Pessoa/PB; 

2) ELVIS RODRIGUES FARIAS, brasileiro, portador do CPF nº 675.673.714-

72, nascido em 11.10.69, natural de João Pessoa/PB, filho de Maria Marlene Rodrigues 



Farias e de Waldyr Diniz Farias, domiciliado no(a) Avenida Nego, nº 303, apto. 701, Tambaú, 

cidade de João Pessoa/PB; 

 

3) MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, brasileira, portadora do CPF nº 

119.555.178-94, nascida em 30.08.67, filha de Ortência Beserra de Oliveira e de Antônio 

Lopes de Sousa, domiciliada na Rua Deputado Manoel Gonçalves, nº 191, Areia, cidade de 

Sousa/PB; 

 

4) DANIEL GOMES DA SILVA, empresário, brasileiro, nascido em 

23.10.1977, filho de David Gomes da Silva e Angela Maria Marapodi da Silva, portador do 

CPF nº 051.381.257-10, residente na Rua Engenheiro Habib Gebara, n° 507, Barra da Tijuca, 

Rio de Janeiro/RJ;  

 

5) MICHELLE LOUZADA CARDOSO, secretária, brasileira, nascida em 

08.07.1980, filha de Anarbal Braga Cardoso e Regina Célia Louzada Cardoso, portadora do 

CPF nº 090.386.427-41, residente à Rua Paraíso, nº 430, Casa 3, Jardim Gramacho, Duque de 

Caxias/RJ ou à Rua Visconde de Cairu, nº 495, apt. 406, Vila Leopoldina, Duque de Caxias/RJ;   

 

6) LEANDRO NUNES AZEVEDO, portador do CPF nº 007.645.204-23, 

nascido em 07.11.1979, filho de Vera Lúcia Nunes Azevedo e de Valter Azevedo Pereira, 

domiciliado na Rua Maria Rosa Padilha, nº 175, apto. 1301, cidade de João Pessoa/PB, 

fazendo-o pelas razões de fato e de direito abaixo expostas. 

 

No período de março a junho de 2016, LIVÂNIA MARIA DA SILVA FARIAS, 

ELVIS RODRIGUES FARIAS, LEANDRO NUNES AZEVEDO, de modo consciente, voluntário 

e reiterado, com comunhão de vontades, por intermédio de organização criminosa que 

integraram, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, disposição, movimentação, 

localização e propriedade de R$ 400.000,00, valor este proveniente, direta e indiretamente, 

dos delitos de organização criminosa, fraude à licitação e corrupção, por eles praticados em 

detrimento ao erário do Estado da Paraíba, ao ocultarem a propriedade do imóvel situado 

na Rua Dom Pedro II, 133, Bairro Estação (Alto Capanema), Sousa-PB, de modo que 

infringiram o tipo penal previsto no Art. 1º, caput, e § 4º da Lei 9.613/1998. 

Para tanto, LIVÂNIA MARIA DA SILVA FARIAS, operadora financeira, 

secretária de administração do Estado da Paraíba e LEANDRO NUNES AZEVEDO, assessor 

direto desta, com o apoio de outros, ainda não identificados, viabilizaram a celebração de 

contratos de gestão com a CRUZ VERMELHA e o IPCEP (objeto do PIC nº 01/2019), e por 



essa razão receberam de DANIEL GOMES DA SILVA, por intermédio de MICHELLE 

LOUZADA CARDOSO e outros ainda não identificados, vultosas quantias, conquanto os 

esforços investigativos empreendidos permitiu divisar que pelo menos R$ 400.000,00, 

foram repassados a LIVÂNIA MARIA através de LEANDRO NUNES, montante esse auferido 

ilicitamente pela ORCRIM, a partir da relação espúria com a DANIEL GOMES, por meio da 

CRUZ VERMELHA DO BRASIL – FILIAL DO RIO GRANDE DO SUL (CVB/RS) e IPCEP – 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL, e que 

corresponde a uma ínfima parte da propina paga. 

 

1. BREVE SÍNTESE SOBRE A OPERAÇÃO CALVÁRIO. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que as considerações deste tópico servirão 

apenas para trazer, em linhas gerais, uma visão global da investigação que abraça a 

Operação Calvário (PIC nº 01/2019), diante da complexidade fática e diversidade de 

investigados. 

 

A presente investigação se iniciou com o compartilhamento do acervo 

probatório da Operação Calvário, desempenhada pelo Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro em face da CRUZ VERMELHA DO BRASIL – FILIAL DO RIO GRANDE DO SUL 

(CVB/RS) e IPCEP – INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA, EDUCACIONAL E 

PROFISSIONAL, Organizações Sociais (OS) que foram utilizadas como instrumento para a 

operacionalização de uma organização criminosa (ORCRIM) em diversos Estados da 

Federação, com o único propósito de desviar recursos públicos da saúde. 

 

No curso da Operação Calvário, conforme se depreende dos fatos relatados 

nas ações penais propostas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, assim como 

do vasto conjunto probatório já angariado ao longo das investigações, inclusive por meio 

das cautelares agitadas perante este juízo (busca e apreensão nº 0000083-

61.2019.815.0000 e cautelar de prisão preventiva n° 0000082-76.2019.815.0000), do qual 

se sobressaem os documentos e depoimentos prestados e acomodados nestes autos. 

Em denúncia aviada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro no 

bojo da Operação Calvário, ficou consignado que DANIEL GOMES DA SILVA e seus 

asseclas, para viabilizarem a incorporação dos recursos públicos a seu patrimônio pessoal 

ou da organização criminosa (ou sua entrega aos agentes públicos que lhe haviam 

favorecido), entabulou uma rotina criminosa estável, permanente e especializada, com 

manifesto poder de corromper, isto porque os recursos públicos em questão haviam sido 



confiados a organizações sociais sem fins lucrativos, logo não poderia simplesmente se 

apropriar diretamente dos mesmos, transferindo-os para contas bancárias de sua própria 

titularidade, sendo, assim, foi construída a seguinte metodologia: 

 

I) Direcionamento das contratações de serviços necessários à gestão das 

unidades de saúde geridas pela CRUZ VERMELHA BRASILEIRA ou IPCEP – 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL para 

empresas pré-selecionadas, controladas por ou previamente ajustadas com 

DANIEL GOMES DA SILVA ou seus prepostos. Observe-se, neste contexto, que 

algumas das pessoas jurídicas contratadas tiveram seu objeto social modificado 

com o propósito específico de servir ao esquema delituoso, e várias delas 

possuem “laranjas / testas-de-ferro” em sua composição societária; 

 

II) Realização de pagamentos superfaturados e/ou dissociados da 

correspondente e proporcional contraprestação, amparados em notas fiscais 

emitidas a pretexto da prestação de serviços por parte das empresas pré-

selecionadas. Note-se que, mesmo com a atuação de órgãos de controle, a 

exemplo da auditoria do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba apontando há 

anos casos de superfaturamento envolvendo empresas subcontratadas pela CVB-

RS, o desvio de recursos públicos através desse expediente somente se agravou 

com o decorrer do tempo; 

 

III) Repasse dos valores correspondentes ao superfaturamento, recebidos 

nas contas bancárias das empresas pré-selecionadas, para DANIEL GOMES 

DA SILVA, por intermédio de funcionários ou parceiros de sua estrita confiança. 

Via de regra, este repasse ocorria através da movimentação de recursos em 

espécie, obtidos mediante saques “na boca do caixa” ou por outros mecanismos, 

possibilitando sua movimentação por fora do sistema financeiro, de modo a 

ocultar a verdadeira destinação dos recursos públicos desviados; 

 

IV) Destinação de parcela dos recursos desviados a agentes públicos que 

tenham favorecido – ou estariam em condições de favorecer – a 

organização criminosa, mediante pagamentos de vantagens ilícitas, que 

poderiam reverter tanto para o enriquecimento pessoal do agente público 

quanto para o financiamento ilícito de campanhas eleitorais. 

 

Na hipótese que interessa e dentro dos estreitos limites dessa acusatória, já 

esclarecida, em linhas gerais, a dinâmica de atuação da ORCRIM, sua atuação no Estado da 

Paraíba teve início em julho de 2011, quando o governo estadual, sob o fundamento de que 



o atendimento dos usuários pelo Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto 

Lucena (HETSHL) estava em uma situação caótica (de emergência), firmou o Contrato de 

Gestão 001/2011 com a CVB/RS. À época, registre-se que essa organização social não 

possuía qualquer experiência em administração hospitalar para gerenciar pessoal e 

contratos de fornecimento de materiais (apenas em 30/11/2010 foi criado o Departamento 

de Gestão e Consultoria em Saúde, em seu organograma). Experiência esta que, com mais 

razão, haveria de ser buscada diante do grande porte do HETSHL, que atendia em alta 

complexidade e emergência. E essa situação não passou despercebida pelos órgãos de 

controle, com destaque para a atuação inicial do Tribunal de Contas da União (no Processo 

TC n° 032.791/2011-9).  

 

Não apenas esse, mas outros maiúsculos impedimentos desaconselhavam a 

pactuação com a predita organização social (gerida de fato por DANIEL GOMES) que, no 

período de 2011 a 2018, manuseou recursos financeiros do Estado da Paraíba superiores a 

UM BILHÃO DE REAIS, conforme quadro a seguir: 

 

UNIDADE DE SAÚDE  
DATA 

EMPENHOS  CONTRATANTE  CONTRATADA  
DESPESA 

EMPENHADA  

Hospital Estadual de 

Emergência e  

Trauma Senador  

Humberto Lucena e  

Hospital de  

Traumatologia e  

Ortopedia da Paraíba  

ago/2011 a  

set/2018  
Estado da Paraíba  

Cruz Vermelha 

Brasileira – Filial 

do Estado do Rio 

Grande do Sul 

R$ 930.932.545,34  

Hospital Geral de  

Mamanguape  

jul/2014 a  

set/2018  

Estado da Paraíba  

IPCEP – Instituto 
de Psicologia  

Clínica Educac. 

e Profissional  

R$ 110.623.835,49  

Hosp. Metropolitano 

D. José Maria Pires  

nov/2017 a  

set/2018  R$ 62.183.905,71  

 

O fato é que a Operação Calvário, em contexto com a Operação Assepsia 

(deflagrada pelo MPRN), trouxe a lume outros cenários, então encobertos e apenas 

revelados graças ao uso de técnicas especiais de investigação levadas a efeito pelo MPRJ. 

Somente em decorrência de ambos os esforços é que se conseguiu verificar que dentro da 

CVB/RS e do IPCEP operava uma ORCRIM muito bem estruturada organizacionalmente e 

com claras divisões de tarefas entre seus diversos integrantes. Mais do que isso, 

mostraram as provas colhidas que o grupo tinha um comando e que este não 



almejava a prestação de um serviço de saúde adequado e eficiente, mas sim o desvio 

massivo de recursos públicos e sua futura repartição.  

 

Neste norte, a fiscalização pelos auditores do Tribunal de Contas do Estado 

da Paraíba (TCE/PB), em atividade iniciada entre 2011 e 2012, e que se segue na atualidade, 

evidenciou inúmeros achados que revelam a consecução de atos ilegais/irregulares 

praticados dentro dos contratos de gestão e suas prorrogações, os quais já foram 

demasiadamente detalhados no bojo da medida cautelar de busca e apreensão n° 0000083-

61.2019.815.0000 e que corroboram a espúria relação com a cúpula da administração 

estadual, bem como nos permite intuir que o dano é muito superior a uma centena de 

milhão de reais, e que vem alimentando uma estrutura criminosa que se enraizou no Estado 

da Paraíba. 

 

É preciso timbrar que apesar do excepcional trabalho da auditoria ao longo 

destes sete anos, inexiste até o presente momento qualquer apreciação das irregularidades 

pelos órgãos de controle. Além do mais, há uma clara ausência de transparência na 

prestação do serviço por parte das organizações sociais citadas, numa clara ação de 

enuviamento com a conivência do Estado e suas diversas frações, como um nítido facilitador 

para as ações criminosas, o que somente deixa claro o alto potencial lesivo e a simbiose 

entre a organização criminosa em tela e a administração estadual.   

 

Nesse passo, recentemente o Ministério Público da Paraíba ingressou com 

uma medida cautelar de busca e apreensão (0000083-61.2019.815.0000), coadjuvada com 

o pedido de prisão preventiva (0000082-76.2019.815.0000) em face de LEANDRO NUNES, 

cujas investigações pelos fatos ilícitos, a princípio, recaíram em desfavor de CORIOLANO 

COUTINHO, WALDSON DIAS, LIVANIA MARIA, sócios da empresa GASTRONOMIA 

NORDESTE e LEANDRO NUNES, sem prejuízo de outros atores ainda não identificados, pelas 

práticas dos crimes de constituição, financiamento e integração de organização criminosa, 

previstos na Lei nº 12.850/13, cuja exordial acusatória, por sua complexidade, ainda se 

encontra em construção no bojo do PIC nº 01/2019. 

 

Dando sequência aos consectários da Operação Calvário, houve inúmeros 

achados, os quais, por questões metodológicas deram azo a vários procedimentos 

investigatórios distintos e que oportunamente darão ensejo a denúncias próprias.  

 



Nesse passo, após o decorrer das investigações e como sedimentado pelas 

cautelares agitadas, os ilícitos identificados puderam ser agrupados ao redor, a princípio, de 

grandes eixos/eventos: I- Da constituição da Organização Criminosa no Estado da 

Paraíba e sua interação com a Organização Criminosa comandada por DANIEL GOMES; 

II- Das Irregularidades na pactuação com a CRUZ VERMELHA e IPCEP e os sucessivos 

aditamentos, em razão do recebimento periódico de dinheiro (propina) em virtude 

das mesmas, com distribuição de valores ilícitos para agentes públicos e políticos; III- 

Pagamento de propina episódica – evento Rio de Janeiro/RJ; e IV- Da ocultação 

patrimonial de LIVANIA MARIA (imóvel em Sousa/PB) em razão de propina recebida 

de DANIEL GOMES. 

 

Registre-se que os episódios acima relacionados não excluem a possibilidade 

da existência outros eventos ilícitos que possam ser detectados na persecução penal em 

destaque, máxime porque se prospecta um sistema de governança corrupta.  

 

Além disso, os demais eixos/eventos darão ensejo a ações penais específicas, 

garantindo uma persecução penal efetiva e com duração razoável, certamente inviável 

numa concentração múltipla de fatos e com variados atores. 

 

Assim sendo, a presente denúncia relaciona-se aos fatos perpetrados 

durante o evento que inicialmente se convencionou denominar: “Da ocultação patrimonial 

de LIVANIA MARIA (imóvel em Sousa/PB) em razão de propina recebida de DANIEL 

GOMES”, consubstanciado em atos ilícitos em torno dos crimes de lavagem de capitais, 

corrupção ativa e corrupção passiva, consoante as linhas que seguem.  

 

2. DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317, §1°, IN FINE, DO CP) – EPISÓDIO 
RECEBIMENTO R$ 400.000,00 

No curso da Operação Calvário, após os esforços investigativos tecidos pela 

força tarefa constituída pelos Ministérios Públicos dos Estados do Rio de Janeiro e da 

Paraíba, conforme se depreende dos fatos relatados nas cautelar de busca e apreensão n° 

0000083-61.2019.815.0000, assim como do vasto conjunto probatório já angariado ao 

longo das investigações, permitiu-se divisar que funcionou, por um longo período, ao menos 

entre os anos de 2011 e 2018, em desfavor ao Estado da Paraíba, sua Secretaria de Saúde e 

de estabelecimentos de saúde (máxime do HETSHL), um gigantesco esquema criminoso. 

 



Isso porque a profissional e estruturada ORCRIM liderada por DANIEL 

GOMES (cuja completude e dinâmica ainda estão sendo investigadas) valeu-se das 

organizações sociais da área da saúde CVB/RS e IPCEP, bem como de suas empresas 

fornecedoras (ligadas de fato e/ou de direito a DANIEL GOMES), para sistematicamente 

desviar recursos públicos da saúde do Estado da Paraíba. Para possibilitar a instalação e 

operacionalização desse esquema delituoso, a ORCRIM em tela pagava em troca, de maneira 

constante e reiterada, vultosos valores de “propina” aos seus integrantes que fazem parte do 

alto escalão do Governo do Estado da Paraíba (núcleo dos agentes públicos da ORCRIM), a 

exemplo da Secretária Estadual de Administração LIVÂNIA MARIA e seu assessor direto, 

LEANDRO NUNES (entre outros agentes públicos sob investigação). 

 

É preciso destacar que segundo as investigações desenvolvidas no bojo do 

PIC nº 01/2019 e no caderno que acompanha esta denúncia, o pagamento da vantagem 

indevida (propina) seguia dinâmica própria, uma vez que existia pagamento mensal e 

pagamentos episódicos, visando a manutenção dos contratos de gestão firmado com a 

CVB/RS e o IPCEP. A propina era a contrapartida para a omissão dos agentes públicos, 

notadamente no que toca à fiscalização dos contratos de gestão, e a prática de atos 

administrativos com infringência a deveres funcionais. 

 

Vislumbra-se que o ciclo da mecânica de desvio de recursos públicos da 

saúde paraibana, por meio de entidades filantrópicas (OS) e respectivas empresas 

fornecedoras (da CVB/RS e do IPCEP), fecha-se, quando parte dos valores regressa em 

forma de propina (Corrupção Passiva – Art. 317 do CP) para os agentes os públicos e 

políticos estaduais que criaram as condições para a contratação e manutenção dessas 

entidades, bem assim quando deram-lhes os meios necessários para o desenvolvimento de 

suas atividades, quer através de opacidade, quer através de proteção, em faceta da 

organização criminosa que a Operação Calvário pretende por completo desvendar quer no 

PIC nº 01/2019, quer noutros, para além dos presentes denunciados DANIEL GOMES, 

MICHELLE LOUZADA, LIVÂNIA MARIA e LEANDRO NUNES. 

 

Restou confirmado que LEANDRO NUNES exercia cargo de confiança como 

assessor da Secretaria de Administração e Encargos Gerais do Estado da Paraíba, sendo um 

dos nomes selecionados pela Secretária LIVÂNIA MARIA para “exercer a função de gestor 

dos contratos administrativos”. Por outro lado, descortinou-se que o primeiro, na estrutura 

da ORCRIM em apreço, arrecadava e armazenava as vantagens ilícitas recebidas pela 

segunda (e por ele), como retribuição pela instalação e manutenção do esquema criminoso 



de desvio de verbas da saúde paraibana, por meio das citadas organizações sociais e 

correspondentes empresas fornecedoras. 

 

Versam estes autos sobre pagamentos episódicos, mais precisamente os que 

permitiram o acúmulo de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) por parte de LIVÂNIA 

MARIA e LEANDRO NUNES, ocorrido entre os meses de janeiro a março de 2016, valores 

estes solicitados por LIVANIA MARIA à DANIEL GOMES, com o escopo de integrar o caixa 

da organização criminosa supracitada. 

 

Nesse sentido, em seu interrogatório prestado perante esta fração 

especializada do Parquet Estadual (GAECO), o increpado LEANDRO NUNES realizou 

confissão qualificada1, confirmando o recebimento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 

reais), a título de propina, de MICHELLE LOUZADA, interposta pessoa de DANIEL GOMES 

e de outras, ainda não identificadas.  

 

Ficou consignado, ainda, que competia a LEANDRO NUNES arrecadar os 

valores ilícitos gerados pela interação do núcleo governamental, junto ao núcleo 

empresarial, assim como acomodá-los e empregá-los de acordo com as determinações de 

LIVÂNIA FARIAS, sem prejuízo de outros atores ainda não reconhecidos e, consoante o que 

será demonstrado, tais recursos também eram empregados para custear despesas pessoais 

desta última, tais como a aquisição, em março de 2016, do imóvel situado na Rua Dom Pedro 

II, 133, Bairro Estação (Alto Capanema), Sousa-PB. 

 

Importante rememorar que os valores escusos recebidos pela denunciada 

LIVÂNIA MARIA eram repassados porque ela foi importante peça na engrenagem que 

favoreceu a instalação e operacionalização da ORCRIM em tela no Estado da Paraíba, através 

da contratação das “contaminadas” organizações sociais sobreditas, objeto de outro 

procedimento investigatório criminal (PIC n.º 01/2019).  

 

Sua posição de destaque na estrutura pública, permitia-lhe firmar a 

pactuação mesmo quando ausentes elementos mínimos de legalidade. Nesse sentido, 

                                                           
1  “LEANDRO afirmou que pagou a segunda prestação. Afirmou, ainda, que estava com LIVÂNIA quando 

deixaram APARECIDA para pagar a primeira prestação. O imóvel foi pago com o dinheiro que eles 
manipulavam da propina oriunda da Cruz Vermelha, que estava na minha casa, mas quem recebia era 
LIVÂNIA, e ela mandava ele guardar. Sempre que ela precisava de dinheiro, pedia a ele, nunca transacionava 
na própria conta”. (destacado) 

 



segundo auditoria da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, 

LIVÂNIA MARIA foi a responsável pela “qualificação/confirmação da Cruz Vermelha 

Brasileira/RS como organização social, sem que fossem preenchidos os requisitos previstos nos 

artigos 3º, 4º a 7º, 15 e 33 da Lei Estadual nº 9454/2011”, em especial, o fato de que a 

CVB/RS não possuir conselho de administração e órgão de administração superior, o que 

impediria a chancela (por ela, como autoridade delegada a tanto) da natureza de 

organização social com base na declaração de organização social do Município de Balneário 

de Camboriú/PB.. Dessa forma, afere-se que a denunciada LIVÂNIA MARIA, na 

mencionada qualificação da CVB/RS como organização social, claramente praticou 

ato de ofício infringindo seus deveres funcionais de obediência à legalidade, à 

moralidade e à eficiência, tudo visando alcançar fins ilícitos. 

 

Ademais, a secretaria comandada por LIVÂNIA MARIA foi a porta de entrada 

para a vinda da CVB/RS, dominada por DANIEL GOMES, para a Paraíba, consoante afirmou 

WALDSON DIAS DE SOUZA, em audiência realizada, no dia 30 de agosto de 2011, pelo MPT, 

nos autos do PAJ nº 010371.2006.13.000/6 (vide autos do PIC em anexo). 

 

Relembre-se, ainda, que LIVÂNIA MARIA é a superior hierárquica de 

LEANDRO NUNES, homem de sua confiança, gestor de contrato por ela designado, 

verdadeiro arrecadador e gerenciador de valores (em dinheiro) produtos diretos de crimes 

de Corrupção Passiva. Apenas para exemplificar um dos vários crimes de Corrupção 

Passiva referidos, tem-se que este último denunciado recebeu uma ligação de um telefone 

móvel, então utilizado pela secretária particular da denunciada LIVÂNIA MARIA, 

pouco antes de receber de MICHELLE CARDOSO (por ordem de DANIEL GOMES) uma 

grande quantia em propina, operação ilícita esta ocorrida no dia 08/08/2018, na cidade do 

Rio de Janeiro-RJ, objeto do PIC nº 01/2019. 

 

Cumpre registrar que a dinâmica desta transação ilícita ocorrida no Rio 

de Janeiro-RJ foi detalhada no seio da medida cautelar de busca e apreensão n° 

0000083-61.2019.815.0000, no qual ficou consignado que a ordem para arrecadar e 

distribuir os valores partiu de LIVANIA MARIA. Tal evento será objeto de imputação 

em separado, a ser em breve aviado pelo MPPB. 

 

Afere-se do que foi exposto acima, bem como de todo o arcabouço probatório 

reunido no PIC incluso (bem como daquele compartilhado pelo MPRJ), que há fortíssimos 

indícios da existência de um sistema de governança corrupto, composto pelos denunciados 



LIVÂNIA MARIA e LEANDRO NUNES (dentre outros em apuração) em detrimento do 

Estado da Paraíba e enquanto integrantes de uma ORCRIM, a qual se valeu das organizações 

sociais CVB/RS e IPCEP para desviar recursos públicos da saúde paraibana. 

 

Outrossim, pode-se divisar que LIVANIA MARIA era a gestora do caixa da 

organização criminosa, enquanto que LEANDRO NUNES era seu operador e responsável 

pela guarda dos valores ilicitamente arrecadados, sem se olvidar que a organização 

delituosa ora em investigação é composta por outros atores, ainda não individualizados, 

sendo este um dos objetos do PIC nº 01/2019, ou seja, identificar os demais agentes, ainda, 

ocultos.  

 

3. DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1°, CAPUT, E §4º, DA LEI Nº 9.613/98) E 
DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CAPUT, DO CP) 

Dessume-se dos autos do procedimento acima epigrafado (originado a partir 

do PIC n° 01/2019), que a denunciada LIVÂNIA MARIA, de forma dolosa, em comunhão de 

desígnios com os denunciados ELVIS RODRIGUES (seu marido), LEANDRO NUNES (seu 

assessor e operador financeiro) e MARIA APARECIDA (sua amiga), ocultou a origem ilícita 

e a propriedade de valores (R$ 400.000,00 em espécie), provenientes diretamente de 

reiterados crimes de Corrupção Passiva (Art. 317, §1º, in fine, do CP) por ela cometidos por 

meio de uma organização criminosa infiltrada na CVB/RS (e na cúpula do Governo do 

Estado da Paraíba), ao ter adquirido um imóvel residencial, através de interposta pessoa, 

situado na Rua Dom Pedro II, 133, Bairro Estação (Alto Capanema), Sousa-PB, registrado, a 

princípio, em nome de MARIA APARECIDA e posteriormente em nome do seu cônjuge 

ELVIS RODRIGUES. 

 

Como salientado no tópico anterior, as investigações demonstraram que a 

increpada LIVÂNIA MARIA, por intermédio de seu assessor LEANDRO NUNES (verdadeiro 

arrecadador e gerenciador de propinas), sempre tinha à disposição vultosas quantias em 

dinheiro “vivo”, na residência deste último, oriundas de continuadas práticas de delitos de 

Corrupção Passiva envolvendo a CVB/RS e o IPCEP. Nesse norte, esses valores em espécie, 

enquanto produtos de crime, eram utilizados para o pagamento de despesas pessoais da 

citada denunciada e na compra de bens móveis e imóveis (que estão sendo levantados por 

completo), como forma de ocultar e dissimular a origem e natureza criminosa de tais 

quantias em espécie. 

 



Uma dessas operações de branqueamento de capitais feita pela sobredita 

denunciada, em conluio com os demais increpados referidos, pôde ser bem individualizada 

pelo Parquet Estadual, no bojo do presente PIC (máxime pelo interrogatório de LEANDRO 

NUNES) e do originário PIC n° 01/2019, consistindo na aquisição do referido imóvel no 

Município de Sousa-PB, cidade natal de LIVÂNIA MARIA. Após a colheita de informes, a 

realização de levantamentos patrimoniais, a tomada de depoimentos de pessoas envolvidas 

no negócio em tela e a feitura do interrogatório do increpado LEANDRO NUNES, pode-se 

afirmar com precisão que o imóvel sito à Rua Dom Pedro II, 133, Bairro Estação (Alto 

Capanema), Sousa-PB pertence a LIVÂNIA MARIA e foi por ela adquirido com uma parte 

dos recursos em espécie que recebia de forma criminosa. 

 

Apurou-se que para concretizar seu plano criminoso de branquear (já na fase 

de integração - integration ou recycling) seus ativos ilícitos decorrentes de anteriores crimes 

de Corrupção Passiva, a denunciada LIVÂNIA MARIA organizou/orquestrou a cooperação 

dos outros três denunciados na prática do delito em testilha2, para que o bem acima 

apontado saísse da propriedade do Sr. Francisco Valter Pedrosa Rocha e passasse para a sua 

propriedade de fato (e parcialmente de direito), estando o imóvel atualmente registrado no 

1° Cartório de Registro Geral de Imóveis de Sousa-PB em nome do seu marido Elvis 

Rodrigues; tudo isso visando, além de camuflar a operação de lavagem, não demonstrar a 

evolução ilícita do seu patrimônio pessoal para as autoridades administrativas e fazendárias, 

nas respectivas declarações anuais de bens (vide Art. 13 da Lei n° 8429/1992). 

 

 Ademais, tem-se que para lograr êxito no seu projeto criminoso, LIVÂNIA 

MARIA contou com o decisivo concurso doloso de sua amiga MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA (pessoa interposta), a qual aderiu ao plano delituoso da primeira e teve por 

função realizar a aquisição formal do aludido prédio residencial junto à pessoa de 

Francisco Valter Pedrosa Rocha (dono da empresa “Atacadão Rocha”), de modo a afastar o 

imóvel referido da origem ilícita dos recursos utilizados na sua compra.  

 

 Pois bem, formalizada essa primeira compra do retrocitado bem imóvel (em 

21/03/2016), entre a compradora MARIA APARECIDA e o vendedor Francisco Valter, com 

o devido pagamento de ITBI e emolumentos cartorários, foi entabulado logo em seguida um 

segundo negócio jurídico (simulado) de compra e venda (em 02/06/2016) entre MARIA 

APARECIDA e o increpado ELVIS RODRIGUES, através de nova escritura pública, e com 

                                                           
2  Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que: I- promove, ou organiza a 
cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes; (...) 



novos recolhimentos de imposto e emolumentos. Vale registrar que toda a cadeia dominial 

do referido prédio pode ser facilmente constatada na certidão vintenária expedida pelo 1° 

Cartório de Registro Geral de Imóveis de Sousa-PB (contida nos autos em anexo). 

 

Do contexto factual acima exposto verifica-se, com nitidez, que os 

denunciados MARIA APARECIDA e ELVIS RODRIGUES, na formalização do negócio jurídico 

simulado (de 02/06/2016), agindo com dolo e em unidade de desígnios, inseriram 

declarações falsas em documento público (escritura pública de compra e venda), com o fim 

de alterar a verdade sobres fatos juridicamente relevantes, ao terem falsamente figurado, 

respectivamente, como vendedora e comprador, bem como ao terem declarado que o bem 

foi negociado pela quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Ao terem agido dessa 

forma, terminaram MARIA APARECIDA e ELVIS RODRIGUES por volitivamente infringir o 

tipo penal constante do Art. 299, caput, do Código Penal pátrio.3  

 

Demais disso, os depoimentos colhidos no bojo do originário PIC n° 01/2019 

(que segue investigando a complexa organização criminosa em sua completude), com o 

auxílio da Promotoria de Justiça Cumulativa de Sousa-PB, não apenas ratificaram a 

narrativa acima, como detalharam a dinâmica dos atos que consumaram o crime de 

lavagem de dinheiro em apreço. 

 

Nesse ínterim, dos diversos pontos convergentes das declarações de Maria 

Aparecida de Oliveira, e dos depoimentos de Francisco Valter Pedrosa Rocha, Kennedy 

Sarmento Pedrosa e Valdeir Gonçalves da Silva, pode-se extrair, de forma simples e lógica, 

os seguintes os fatos: 

 

a) LIVÂNIA MARIA efetuou a compra do imóvel em debate pelo valor total 

de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), pago em duas parcelas e em espécie ao 

proprietário Francisco Valter, no seu estabelecimento empresarial (Atacadão Rocha) em 

João Pessoa-PB, tendo ela ainda pago em espécie a comissão do corretor Valdeir Gonçalves 

da Silva, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

b) a primeira parcela do pagamento foi de R$ 180.000,00 (cento e oitenta 

mil reais) em dinheiro, tendo sido entregue por Maria Aparecida (levada de carro ao local 

                                                           
3  Art. 299- Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 
 Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e 
multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular. 



por LIVÂNIA MARIA e LEANDRO NUNES) a Francisco Valter, tendo este chamado seu filho 

Kennedy Sarmento para contar as cédulas; enquanto que a segunda parcela do pagamento, 

no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em dinheiro, foi entregue a Francisco 

Valter somente por LEANDRO NUNES (sem a presença de Livânia e Aparecida), no mesmo 

local, cerca de vinte dias depois do primeiro adimplemento; 

c) todos os impostos, custas e emolumentos referentes às duas compras e 

vendas subsequentes do citado imóvel foram pagos pela denunciada LIVÂNIA MARIA; 

d) a increpada LIVÂNIA MARIA tinha à sua disposição, guardadas com o seu 

assessor e operador LEANDRO NUNES, vultosas quantias em dinheiro, as quais estavam à 

margem do sistema bancário e financeiro, como forma de escapar dos sistemas de controle 

estatais (eis uma das características da complexa ORCRIM da qual fazem parte, como 

constatado pelo MPRJ); e 

e) a increpada MARIA APARECIDA agiu como “intermediária” da compra e 

venda da residência mencionada (por causa de questões pessoais anteriores envolvendo 

Livânia e Francisco), com plena ciência do plano criminoso de sua amiga, pois ela somente 

iniciou as tratativas do negócio para LIVÂNIA FARIAS, as quais efetivamente continuaram 

entre esta última (verdadeira compradora) e Francisco Valter, até o segundo pagamento. 

 

Não obstante já ter sido ressaltado alhures, cumpre frisar novamente que o 

denunciado LEANDRO NUNES, em seu interrogatório, confessou que os valores em espécie 

utilizados por Livânia Maria para adquirir o retrocitado imóvel consistiam em propina (Art. 

317, §1º, do CP) por eles recebida, de forma sistemática, da “OS” Cruz Vermelha 

Brasileira/RS (e empresas fornecedoras), bem como da ORCRIM que nela se instalou, 

através de DANIEL GOMES e MICHELLE LOUZADA. 

 

Vale registrar que a increpada LIVÂNIA MARIA, conforme este esforço 

investigativo logrou constatar até o momento, ostenta um considerável patrimônio pessoal 

(sem considerar os bens registrados em nome do seu consorte), do qual fazem parte: a 

residência objeto desta imputação (já individualizada), uma sala comercial4, dois imóveis de 

alto padrão5, um veículo utilitário de elevado valor de mercado6 e uma coleção de 18 

                                                           
4  Unidade autônoma, segundo pavimento, sala n° 303, Central Park Empresarial, situado à Avenida Epitácio 

Pessoa, n° 753, Bairro dos Estados, João Pessoa/PB. 

 
5  Unidade autônoma, n° 701, Edifício Residencial Cameroon, situado à Avenida Professora Maria Sales, n° 415, 

esquina com a Av. Nego, no bairro de Tambaú, João Pessoa/PB; e Bangalô Duplex n° 174-R, Edifício Villas de 
Balli, situado à Rua Leonor de São Carvalho, n° 174, Praia do Poço, Cabedelo/PB. 

 
6   Veículo BMW X1- Placa OFX 6841. 

 



(dezoito) relógios de luxo, a qual foi apreendida em sua morada, por ocasião do 

cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no bojo dos autos n° 0000083-

61.2019.815.0000. 

 

Da narrativa acima exposta, em comunhão com as provas e elementos de 

informação amealhados pelo Parquet, vislumbra-se claramente que a denunciada LIVÂNIA 

MARIA, em unidade de propósitos com ELVIS RODRIGUES, LEANDRO NUNES e MARIA 

APARECIDA, agiu com dolo direto na prática do delito de lavagem de capitais em tela 

(dentre outros ainda em investigação), elemento subjetivo este que se pode inferir das 

circunstâncias externas e objetivas relacionados ao caso, a exemplo do incremento 

patrimonial injustificado da denunciada.  

 

Com relação aos increpados LEANDRO NUNES e ELVIS RODRIGUES, tem-se 

por demonstrado nos fólios em anexo que os mesmos, com vontade e consciência, em 

conjunção de esforços com a denunciada LIVÂNIA FARIAS (além de MARIA APARECIDA), 

concorreram de maneira relevante para a consumação do crime em apreço. O primeiro ao 

ter obtido e mantido os valores ilícitos (decorrentes de propina) sob seu poder, ao ter 

operacionalizado o pagamento do imóvel, por meio dos pagamentos em dinheiro “vivo” (em 

um deles entregando pessoalmente) referentes ao sobredito bem; o segundo ao ter 

simulado a aquisição do imóvel e o ter registrado em seu nome, no cartório respectivo, não 

obstante ter sido comprado de fato por sua esposa, com recursos escusos, possibilitando a 

esta esconder sua inexplicável evolução patrimonial. 

 

Destarte, conclui-se que ao terem agido da forma como agiram, os presentes 

denunciados praticaram, com consciência e vontade (dolo direto), em unidade de desígnios, 

bem como por intermédio de uma complexa organização criminosa da qual fazem parte (e 

que ainda está sendo investigada em sua completude), o delito tipificado no Art. 1°, caput, e 

§4º, da Lei nº 9.613/19987, c/c o Art. 29 do Código Penal, ainda com a circunstância 

agravante contida no Art. 62, I, do Estatuto Repressivo (organizar a cooperação dos demais 

agentes no crime), imputada exclusivamente à increpada LIVÂNIA MARIA. 

 

4. DA IMPUTAÇÃO JURÍDICA E DOS PEDIDOS COMPLEMENTARES 
                                                           
7  Art. 1o  Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade 
de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. (…) 

 §4o A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma 
reiterada ou por intermédio de organização criminosa.  (destacado) 

 

 



Ante ao todo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA imputa aos 

denunciados o cometimento dos seguintes delitos:  

 

a) LIVÂNIA MARIA DA SILVA FARIAS – os fatos por ela praticados se 

amoldam aos tipos penais constantes do Art. 317, §1º, in fine, c/c Art. 327, §2°, ambos do 

Estatuto Repressor, e do Art. 1°, caput, e §4º, da Lei nº 9.613/1998, c/c  o Art. 62, I, do 

Código Penal pátrio, todos c/c, ainda, os Arts. 29 e 69 deste último diploma legal;  

 

b) ELVIS RODRIGUES FARIAS – os fatos por ele cometidos se adéquam aos 

arquétipos criminosos do Art. 1°, caput, e §4º, da Lei nº 9.613/1998, e do Art. 299, caput, do 

Código Penal, todos c/c, ainda, os Arts. 29 e 69 deste último compêndio normativo; 

c) MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA – seus fatos se amoldam aos tipos 

penais insculpidos no Art. 1°, caput, e §4º, da Lei nº 9.613/1998, e no Art. 299, caput, do 

Código Penal, todos c/c, ainda, os Arts. 29 e 69 deste último diploma legal; 

 

d) DANIEL GOMES DA SILVA e MICHELLE LOUZADA CARDOSO  – os fatos 

por eles praticados encontram subsunção direta no tipo penal do Art. 333, p. único, in fine, 

c/c  o Art. 29, ambos do Código Penal pátrio; 

 

e) LEANDRO NUNES AZEVEDO – os fatos por ele cometidos se amoldam aos 

tipos penais constantes do Art. 317, §1º, in fine, c/c Art. 327, §2°, ambos do Estatuto 

Repressor, e do Art. 1°, caput, e §4º, da Lei nº 9.613/1998, todos c/c, ainda, os Arts. 29 e 69 

do Código Penal pátrio.  

 

Por essas razões, requer o Ministério Público Estadual que seja a presente 

denúncia autuada e analisados os requerimentos específicos constantes da cota em 

anexo, para na sequência instalar-se o devido processo penal-constitucional, observado-se 

o rito previsto na Lei nº 8.038/1990, com a aplicação subsidiária do Código de Processo 

Penal e do Regimento Interno do Egrégio TJPB, sendo, ao final, proferida a competente 

sentença penal condenatória, após a devida instrução criminal, de tudo ciente este Órgão 

Ministerial. 

 

Outrossim, o Parquet Estadual ainda requer:  

(I) a decretação da perda de cargo, emprego, função pública ou mandato 

eletivo dos ora increpados como efeito secundário (e necessário) da condenação – nos 

termos do Art. 92, inciso I, alíneas “a” e “b”, do Código Penal; 



 

(II) a fixação do valor mínimo para reparação dos danos (materiais) 

causados pelas infrações penais em tela, a serem adimplidos solidariamente pelos 

denunciados, considerando os prejuízos sofridos pelo erário do Estado da Paraíba (Art. 387, 

IV, do CPP), estimado em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais – além da correção 

monetária), como valores desviados dos cofres públicos da saúde paraibana, parcialmente 

repassados (como propina) a agentes públicos e, na sequência, posteriormente ocultados na 

aquisição de um imóvel, como forma de efetivação da norma do Art. 91, I, do Código Penal. 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

João Pessoa/PB, 11 de março de 2019. 
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