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Distribuição por dependência aos autos 
n° 0000083-61.2019.815.0000 (busca e apreensão) 

 

Ref.: PIC Nº 05/2019/GAECO/Rio de Janeiro/08.08.2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, por seu Procurador-Geral de 

Justiça, no uso de suas atribuiço es constitucionais (art. 129 da CR/88) e legais (art. 40, incisos V 

e XÍÍ, da Lei Complementar Estadual nº 97/10), com destaque para o art. 41 do Co digo de 

Processo Penal, por meio de delegaça o aos membros que esta subscrevem, nos termos do art. 40, 

inc. XÍ da Lei Complementar Estadual nº 97/10, e com base no conjunto probato rio colhido no 

bojo do Procedimento Ínvestigato rio Criminal identificado em epí grafe, vem, respeitosamente, a  

presença de Vossa Excele ncia oferecer  

DENÚNCIA 

 

Conforme suma rio que segue: 
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e contra as pessoas abaixo elencadas: 

I. DOS DENUNCIADOS 

1. LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS, portadora do CPF nº 602.413.064-34, nascida em 

17.08.68, natural de SOUSA - PARAÍ BA, filha de LUZÍA SOARES BARBOSA e de ANTONÍO 

BARBOSA DA SÍLVA, domiciliada no(a) AVENÍDA NEGO, nº 303, TAMBAU, CEP 58039-

100, cidade de JOAO PESSOA/PB; 
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2. DANIEL GOMES DA SILVA, empresa rio, brasileiro, casado, portador da carteira de 

identidade nº 10809772-6, nascido em 23/10/1977, filho de David Gomes da Silva e 

A ngela Maria Marapodi da Silva; inscrito no CPF sob o nº 051.381.257-10, residente na 

Rua Engenheiro Habib Gebara, n°507, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro; 

3. LEANDRO NUNES AZEVEDO, portador do CPF nº 007.645.204-23, nascido em 

07.11.1979, filho de Vera Lu cia Nunes Azevedo e de Valter Azevedo Pereira, domiciliado 

na Rua Maria Rosa Padilha, nº 175, apto. 1301, cidade de Joa o Pessoa/PB; e 

4. MICHELLE LOUZADA CARDOSO, secretaria, solteira, portadora da carteira de 

identidade n° 125301937, nascido em 08/07/1980, filha de Anarbal Braga Cardoso e 

Regina Celia Louzada Cardoso, inscrito no CPF sob o nº 090.386.427-41, residente Rua 

Paraí so nº 430, Casa 3, Jardim Gramacho, Duque de Caxias ou Rua Visconde de Cairu nº 

495, apt. 406, Vila Leopoldina, Duque de Caxias, fazendo-o pelas razo es de fato e de 

direito a seguir expostas: 

II. DO RESUMO FÁTICO E DA CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
II.A) RESUMO DA DENÚNCIA 

A presente denu ncia aborda o oferecimento e repasse de vantagem indevida pelo 

chefe da organizaça o criminosa DANIEL GOMES DA SILVA, consistente em pelo menos 

R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), entregues em uma caixa de vinho, com a 

finalidade de subornar LIVÂNIA MARIA DA SILVA FARIAS e outros agentes pu blicos. 

 Sob o comando desta, LEANDRO AZEVEDO NUNES se deslocou ao Rio de 

Janeiro-RJ e, em 08.08.2018, recebeu a propina das ma os de MICHELE LOUZADA CARDOSO, que 

agiu a mando do Primeiro Denunciado. 

II.B) DA CONTEXTUALIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SUPORTE DA 
ATIVIDADE ILÍCITA NAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS CVB/RS E IPCEP 

A presente investigaça o se iniciou com o compartilhamento de parte do acervo 

probato rio da Operação Calvário, desempenhada pelo MPRJ contra a CRUZ VERMELHA DO 

BRASIL – FILIAL DO RIO GRANDE DO SUL (CVB/RS), Organizaça o Social (OS) esta que foi 

utilizada como instrumento para a operacionalizaça o de uma organizaça o criminosa (ORCRIM) 

em diversos Estados.  

Pois bem. O lí der deste agrupamento, DANIEL GOMES DA SILVA, infiltrou-se na 

CVB/RS em raza o da (i) possibilidade de celebraça o de contratos de gesta o sem procedimento 
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licitatório e da (ii) intermediaça o, administraça o e fiscalizaça o de diversos contratos de 

prestaça o de serviços (ou fornecimento de bens) pela pro pria OS em questa o. Por sua vez, a 

execuça o dos pagamentos de “propina” era feita por integrantes do núcleo auxiliar ao comando  

de DANIEL GOMES, a exemplo de MICHELLE LOUZADA CARDOSO.  

Na Paraí ba, desde 2011, a CVB/RS administra o Hospital de Emergência e 

Trauma Senador Humberto Lucena (HETSHL), um dos hospitais de refere ncia na a rea de 

traumatologia, queimados e outros serviços de urge ncia e emerge ncia clí nico-ciru rgica, de baixa, 

me dia e alta complexidade. 

De se pontar que ficou demonstrado que o serviço prestado pela CVB/RS, 

iniciado a partir de uma relação jurídica ilegal, mostrou-se, ao longo dos anos (de 2011 a 

2018), bastante oneroso aos cofres pu blicos. De fato, tal contrataça o so  foi possí vel graças a 

LIVÂNIA MARIA DA SILVA FARIAS, que reconheceu a natureza de organizaça o social da CVB no 

a mbito da Paraí ba sem que tal entidade cumprisse os requisitos legais. 

Na execuça o do contrato de gesta o firmado com a CVB/RS, diversas inspeções 

especiais da auditoria do TCE/PB, em trabalho preciso e incansa vel, indicaram falhas graves 

na gesta o do HETSHL, como a existe ncia de ma quinas hospitalares quebradas, a condenaça o do 

Estado em aço es trabalhistas, sonegaça o de tributos relativos a  Folha de Pessoal, atraso a 

fornecedores, em contrapartida a pagamentos excessivos a determinadas empresas, bem com o 

desaparecimento de medicamentos do hospital. Chegou-se ao ponto da Cruz Vermelha 

“quarteirizar” a administraça o de parte do hospital a outra empresa1. 

Veio, enta o, a Operação Calvário e, com ela, provas no sentido de que uma 

organizaça o criminosa havia se infiltrado na cúpula administrativa (com operadores na 

Paraí ba) da CVB/RS e do IPCEP – INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E 

PROFISSIONAL. A aça o do MPRJ identificou e desestruturou seus núcleos de atuação (de 

comando, apoio administrativo, de colaboraça o e de fornecedores). E mais: o 

compartilhamento de provas identificou o recebimento de “propina” na gesta o feita pela 

CVB/RS, no Hospital de Emerge ncia e Trauma Senador Humberto Lucena – HETSHL.  

Maiores detalhes sobre os diversos atores da ORCRÍM esta o explicitados na 

Medida Cautelar de Busca e Apreensa o nº  0000083-61.2019.815.0000. 

 

1. Vide Processo TC nº 15694/18. 
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No a mbito local (Estada da Paraí ba), foi identificado a atuaça o LEANDRO NUNES 

AZEVEDO, gestor de contratos da Secretaria Estadual de Administraça o, no esquema criminoso.  

Diversos fatos esta o sob apuraça o, pore m, ja  se encontra cabalmente demonstrado o evento 

ocorrido no Rio de Janeiro, em agosto de 2018, no qual o nu cleo comandado por DANÍEL 

GOMES DA SÍLVA entregou R$ 890.000,00 (oitocentos e noventa mil reais) dentro de uma caixa 

de vinho ao nu cleo polí tico do qual fazem parte LÍVA NÍA MARÍA DA SÍLVA FARÍAS e LEANDRO 

NUNES AZEVEDO. 

II.C) DA LIDERANÇA DE DANIEL GOMES DA SILVA NO ESQUEMA CRIMINOSO 

Nesta perspectiva, e  imprescindí vel destacarmos a atuaça o de DANIEL GOMES 

DA SILVA. 

Sua predisposiça o para a pra tica de crimes contra a Administraça o ja  se 

demonstra desde a e poca em que ele, na qualidade de Superintendente da TOESA SERVICE, 

apresentou proposta superfaturada para contrato de manutença o preventiva e corretiva de 

ambula ncias da Secretaria de Sau de do Estado do Rio de Janeiro. Em conjunto com o 

Subsecreta rio Executivo da SES-RJ, a empresa de DANIEL GOMES foi beneficiada com o desvio 

de recursos pu blicos em montante superior a R$ 1,5 milha o, no perí odo entre junho de 2008 e 

outubro de 2009. 

Por tais fatos, DANIEL GOMES foi condenado pela 5ª Vara Federal Criminal do 

Rio de Janeiro, em julho de 2016, a  pena de 2 anos e 7 meses de detença o e 3 anos e 10 meses 

de reclusa o, encontrando-se o processo, atualmente, em grau de apelaça o (Processo nº 

001664696.2012.4.02.5101).  

Decerto, esta na o foi a u nica ocasia o em que a TOESA SERVICE se beneficiou do 

desvio de recursos pu blicos. Tratando-se de uma empresa com atuaça o nacional, a TOESA 

SERVICE tambe m foi favorecida com dispensa irregular de licitação, a pretexto de situação 

emergencial, no a mbito da Secretaria de Sau de do Distrito Federal, no ano de 2009.  

 Outro evento marcante foi uma reportagem do programa “Fanta stico”, veiculada 

em 18/03/2012, na qual DAVÍD GOMES DA SÍLVA, pai de DANIEL GOMES, agindo como 
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representante da TOESA SERVICE, foi filmado negociando o pagamento de propina sobre o 

aluguel de ambula ncias para o hospital de pediatria da UFRJ2: 

 

 

 

Pois bem. A  medida que a imagem pu blica da TOESA SERVICE se deteriorava, em 

face de sucessivos esca ndalos de corrupça o, DANIEL GOMES tomou a iniciativa de camuflar sua 

atividade empresarial – e sua rotina de acertos espu rios com agentes pu blicos – sob a fachada 

de entidades não governamentais. 

 

2. https://globoplay.globo.com/v/1864641/. 
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II.C.1) Do mesmo modus operandi quanto ao ITCI, na Operação Assepsia, no 
Rio Grande do Norte 

A primeira organizaça o social utilizada por DANIEL GOMES DA SILVA foi o ITCI – 

Instituto de Tecnologia, Capacitação e Integração Social. Conforme detectado na Operação 

Assepsia, realizada pelo Ministe rio Pu blico do Rio Grande do Norte, DANIEL GOMES valeu-se, 

na ocasia o, da “parceria” do ITCI para ser contratado pelo Municí pio de Natal, em abril de 2011, 

com a finalidade de realizar aço es de combate a  dengue.  

Dos R$ 8,12 milho es que seriam recebidos pelo ITCI, previa-se que R$ 5,5 

milho es seriam repassados a  TEFE TEFE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, empresa da qual DANIEL 

GOMES era so cio.  

Na oportunidade, referido investigado veio a ser denunciado criminalmente 

por tais fatos, em 2012, respondendo, mais uma vez, por peculato e por dispensa indevida de 

licitação, ale m de associaça o criminosa, encontrando-se o processo em curso perante a 2ª Vara 

Federal de Natal/RN, ainda pendente de sentença de primeiro grau (Processo nº 0002338-

34.2013.4.05.8400). 

II.C.2) Da infiltração de Daniel Gomes da Silva na Cruz Vermelha do Brasil 

No mesmo ano em que o ITCI foi contratado em Natal (2011), DANIEL GOMES 

DA SILVA tomou uma iniciativa ainda mais audaciosa, iniciando sua infiltraça o na CRUZ 

VERMELHA BRASILEIRA e, em particular, na filial da CVB, no Estado do Rio Grande do Sul. 

Com isso, buscou integrar o Órgão Central da CVB. Nela, figurou pela primeira 

vez como integrante do Conselho Nacional, em 2011, tendo sido reconduzido em 2014 e 

2018.  

Ja  no que tange a  CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – FILIAL DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL, que tem gestão independente do órgão central, não foi identificado 

qualquer ato que oficializasse o ingresso de DANIEL GOMES DA SILVA nessa organização, o 

que indica que sua atuaça o tem sempre ocorrido de forma oculta e sem qualquer ostensividade. 

Mesmo na qualidade de empresa rio, e antes de utilizar entidades do terceiro setor como 

fachadas para mascarar sua atividade, DANIEL GOMES DA SILVA ja  tinha destacada atuaça o em 

desvio de recursos pu blicos por interme dio das empresas em que participava. Tanto e  que o seu 

envolvimento chegou a ser confirmado em documento interno da pro pria Cruz Vermelha, 
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quando Luiz Alberto Sampaio, ex-presidente da unidade carioca, menciona-o em uma petiça o, 

datada de 20.12.2016, a  preside ncia do o rga o central da entidade: 

 

Anteriormente, ja  no final do ano de 2011, DANIEL GOMES DA SILVA se 

apresentava como “consultor” da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – FILIAL DO RIO GRANDE 

DO SUL, atuando na qualidade de representante da organizaça o social que havia assumido a 

gesta o do Hospital Estadual de Emerge ncia e Trauma de Joa o Pessoa, no Estado da Paraí ba.   

Veja-se, nesse sentido, o depoimento prestado ao Ministe rio Pu blico pelo enta o 

Secreta rio de Sau de do Estado do Rio Grande do Norte, DOMÍCIO ARRUDA CÂMARA, em 

27/07/2012:  

“Que com a crise do Walfredo Gurgel e com a soluça o realizada na Paraí ba quando a 

Cruz Vermelha passou a administrar o Hospital de Traumas em Joa o Pessoa, a SESAP 

manteve contato com a Cruz Vermelha atrave s de seu representante Edmont Silva, 

Que fez uma visita ao hospital administrado pela Cruz Vermelha em Joa o Pessoa; Que 

foi marcada uma reunia o com Cruz Vermelha em Natal para tratar sobre uma 

soluça o para administrar o Walfredo Gurgel; Que a reunia o foi na Governadoria; Que 

estavam presentes Edmont Silva, DANIEL GOMES, Dorinha, Rosalba e o 
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depoente; Que foi nesta reunia o que a Cruz Vermelha afirmou como tinha sido a 

soluça o para o Hospital de Traumas de Joa o Pessoa, atrave s da decretaça o do estado 

de emerge ncia e da aprovaça o de uma lei estadual que possibilitou a contrataça o de 

organizaço es sociais por parte do Estado da Paraí ba; Que a Governadora pediu para 

fazer uma reunia o quinze dias depois com a a rea jurí dica do Estado; Que entre as 

reunio es foi apresentada a mate ria no Fanta stico com denu ncias sobre algumas 

empresas no Rio de Janeiro no a mbito da sau de, entre elas a TOESA; Que segunda 

reunia o foi na Secretaria de Planejamento; Que estavam presentes Edmont Silva, 

DANÍEL GOMES, Dorinha, Rosalba, Miguel Josino, Jose  Marcelo, Alexandre Magno, 

Oberi, o depoente e um consultor do Estado da Paraí ba que na o se recorda o nome; 

Que nesta reunião, DANIEL GOMES falou ao depoente que ele era consultor da 

CRUZ VERMELHA; Que a Toesa administra o SAMU em Joa o Pessoa; Que nesta 

reunia o ficou decidido que sem a existe ncia de uma lei na o era possí vel realizar a 

contrataça o (grifos nossos) 

As tratativas de DANIEL GOMES DA SILVA com o Governo do Estado do Rio 

Grande do Norte, no entanto, na o tiveram continuidade, em raza o da deflagraça o da Operação 

Assepsia, na qual DANIEL foi denunciado criminalmente. 

Ve -se, assim, que, ao se utilizar do nome e do CNPJ de uma organizaça o social sem 

fins lucrativos, DANIEL GOMES DA SILVA havia começado a atuar sob uma nova roupagem; 

pore m, permaneceu inalterada a praxe do desvio de recursos públicos, constatada mu ltiplas 

vezes em sua atividade empresarial.  

II.C.3) Do uso da CVB/RS como organização de fachada para desvio de recursos 
públicos 

Para dissimular sua empreitada criminosa, DANIEL GOMES DA SILVA na o 

poderia desejar uma fachada melhor do que uma instituiça o fundada ha  mais de 150 anos e 

reconhecida internacionalmente por seu trabalho humanita rio: a CRUZ VERMELHA 

INTERNACIONAL.  

Por tais circunsta ncias, o MPRJ ofereceu denúncia na qual se imputam condutas 

delituosas praticadas pela organizaça o criminosa infiltrada na CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – 

FILIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, assim como o IPCEP – INSTITUTO DE 

PSICOLOGIA CLINICA, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL, dentre outros organismos na o 
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governamentais, incluindo o O rga o Central da CRUZ VERMELHA BRASÍLEÍRA, a filial da CVB no 

Estado de Sergipe.  

Essa denu ncia veicula que DANIEL GOMES DA SILVA, para viabilizar a 

incorporaça o dos recursos pu blicos a seu patrimo nio pessoal (ou sua entrega aos agentes 

pu blicos que lhe haviam favorecido), entabulou uma rotina criminosa esta vel, permanente e 

especializada, com manifesto poder de corromper, isto porque os recursos pu blicos em questa o 

haviam sido confiados a organizaço es sociais sem fins lucrativos, logo na o poderia simplesmente 

se apropriar diretamente dos mesmos, transferindo-os para contas banca rias de sua pro pria 

titularidade, sendo, assim, foi construí da a seguinte metodologia: 

1. Direcionamento das contrataço es de serviços necessa rios a  gesta o das unidades 
de sau de geridas pela CRUZ VERMELHA BRASÍLEÍRA ou ÍPCEP – ÍNSTÍTUTO DE 
PSÍCOLOGÍA CLÍNÍCA, EDUCACÍONAL E PROFÍSSÍONAL para empresas pre -
selecionadas, controladas por ou previamente ajustadas com DANÍEL GOMES DA 
SÍLVA ou seus prepostos. Observe-se, neste contexto, que algumas das pessoas 
jurí dicas contratadas tiveram seu objeto social modificado com o propo sito 
especí fico de servir ao esquema delituoso, e va rias delas possuem “laranjas / 
testas-de-ferro” em sua composiça o societa ria; 

2. Realizaça o de pagamentos superfaturados e/ou dissociados da correspondente e 
proporcional contraprestaça o, amparados em notas fiscais emitidas a pretexto da 
prestaça o de serviços por parte das empresas pre -selecionadas. Note-se que, 
mesmo com a atuaça o de o rga os de controle como o Tribunal de Contas do Estado 
da Paraí ba apontando ha  anos casos de superfaturamento envolvendo empresas 
subcontratadas pela CVB-RS, o desvio de recursos pu blicos atrave s desse 
expediente somente se agravou com o decorrer do tempo; 

3. Repasse dos valores correspondentes ao superfaturamento, recebidos nas contas 
banca rias das empresas pre -selecionadas, para DANÍEL GOMES DA SÍLVA, por 
interme dio de funciona rios ou parceiros de sua estrita confiança. Via de regra, 
este repasse ocorria atrave s da movimentaça o de recursos em espe cie, obtidos 
mediante saques “na boca do caixa” ou por outros mecanismos, possibilitando sua 
movimentaça o por fora do sistema financeiro, de modo a ocultar a verdadeira 
destinaça o dos recursos pu blicos desviado 

4. Destinaça o de parcela dos recursos desviados a agentes pu blicos que tenham 
favorecido – ou estariam em condiço es de favorecer – a organizaça o criminosa, 
mediante pagamentos de vantagens ilí citas, que poderiam reverter tanto para o 
enriquecimento pessoal do agente pu blico quanto para o financiamento ilí cito de 
campanhas eleitorais. 

Nesse contexto, ele busca agentes polí ticos ligados ao Estado da Paraí ba para 

concretizar o seu modus operandi, dentre eles, LIVÂNIA FARIAS. 

II.D) DA ATUAÇÃO DE LIVÂNIA MARIA DA SILVA FARIAS 
 

II.D.1) Da inexperiência da CVB/RS com contratos hospitalares 
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Em julho de 2011, o Governo do Estado da Paraí ba, sob o fundamento de que o 

atendimento aos usua rios do serviço do hospital estava em uma situação caótica (de 

emerge ncia), firmou o Contrato de Gestão 001/2011 com a CVB/RS. A  e poca, registre-se que 

essa organização não possuía qualquer experiência em administração hospitalar para 

gerenciar pessoal e contratos de fornecimento de materiais (apenas em 30 de novembro de 2010 

foi criado o Departamento de Gesta o e Consultoria em sau de, em seu organograma). Experie ncia 

esta que, com mais raza o, haveria de ser buscada diante do grande porte do HETSHL, que 

atendia em alta complexidade e emerge ncia. E essa situaça o na o passou despercebida pelos 

o rga os de controle, com destaque para a atuaça o inicial do TCU (Processo TC 032.791/2011-9). 

A care ncia de experie ncia dessa organizaça o ficou igualmente sobejada pela 

ausência, em seus quadros de funcionários, de profissionais com habilitação em 

administração hospitalar.  

Tambe m, a CVB/RS so  adquiriu o questiona vel status de Organização Social, em 

31/03/20053, possuindo apenas 06 anos de atividades nesta área, quando o contrato de 

gestão foi firmado.  

Ínvestigando-se os conve nios (com a Unia o) celebrados pela CVB/RS, ao tempo 

da celebraça o do contrato com o Estado da Paraí ba, pode-se perceber que todas as atividades 

desenvolvidas pela citada “OS” se deram, estritamente, no a mbito do municí pio de sua sede 

(Porto Alegre/RS), veja4: 

 

 

3. Muito embora a CVB-RS tenha sido criada em 1940.  
4 .http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/consulta?paginacaoSimples=false&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenaca
o=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CnumeroConvenio%2CnumeroOriginal%2Cuf%2CmunicipioConvenente%2Csitua
cao%2Cobjetivo%2CorgaoSuperior%2Corgao%2Cconcedente%2Cconvenente%2CdataÍnicioVigencia%2CdataFimVigencia%2Cvalor
Celebrado&convenente=2819885. 



 

 
 

Ministério Público do Estado da Paraíba 
Procuradoria-Geral de Justiça 

Grupo de Atuação Especial de Combate Contra o Crime Organizado – GAECO 

Folha 12/32 

E observe, quanto a  natureza desses contratos, a saber, “acompanhamento 

psicossocial”, que nenhum dos dois estava associado a  gestão hospitalar propriamente dita.  

Por isso, ao assinar o contrato de gesta o nº 01/2011, a investigada praticava 

integral descumprimento do art. 10 da Lei nº 9.454/11 da Paraí ba, que regia os requisitos para 

celebraça o de contrato de gesta o: 

“Art. 10. A proposta de trabalho apresentada pela Organização Social deverá 

conter os meios necessários à prestação dos serviços a serem transferidos, e, 

ainda: 

I – especificação do programa de trabalho proposto; 

II – definição de metas operacionais, indicativas de melhoria de eficiência e 

qualidade do serviço, do ponto de vista econômico, operacional e 

administrativo, e os respectivos prazos de execução; 

III - definição de indicadores adequados de avaliação de desempenho e de 

qualidade na prestação dos serviços autorizados;  

IV - comprovação da regularidade jurídico-fiscal e da boa situação 

econômico-financeira da entidade;  

V - comprovação de experiência técnica para desempenho da atividade 

objeto do Contrato de Gestão.  

§ 1º A comprovação da boa situação financeira da entidade far-se-á através 

do cálculo de índices contábeis usualmente aceitos.  

§ 2° A exigência do inciso V deste artigo limitar-se-á à demonstração, pela 

entidade, de sua experiência gerencial na área relativa ao serviço a ser 

transferido, bem como da capacidade técnica do seu corpo funcional, 

podendo o edital estabelecer, conforme recomende o interesse público, e 

considerando a natureza dos serviços a serem transferidos, tempo mínimo 

de existência prévia das entidades interessadas a participar do procedimento 

de seleção.  

§ 3° Na hipótese de o edital não estabelecer tempo mínimo de existência 

prévia, as entidades com menos de 01 (um) ano de funcionamento 

comprovarão experiência gerencial através da qualificação de seu corpo 

diretivo. 

Ademais e  interessante mencionar, consoante informaço es colhidas em meio 

aberto, que a contrataça o da referida instituiça o, no a mbito da Paraí ba, deu-se de forma 

excepcional, sem licitaça o (dispensa), não havendo dados acerca de sua capacidade 

financeira em suportar as diversas contratações sob sua gerência, uma vez que toda gesta o 

do Hospital de Trauma passou para suas ma os, em particular, quanto a  contrataça o de pessoal 

e/ou funciona rios. 
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Logo, inexistia expertise suficiente que amparasse a escolha e nem a 

capacidade financeira necessa ria para suportar os o nus e os riscos inerentes a  administraça o 

do HETSHL. Ao lado disso, a celeridade da contrataça o foi outro ponto que sempre chamou a 

atença o dos o rga os de controle e induzia a pra tica de sondagem prévia. As apuraço es, no 

entanto, estavam (ate  enta o) adstritas aos aspectos formais (de gravidade na o elidida) de dois 

instrumentos: da Dispensa de Licitação nº 027/11 e do Contrato de Gestão nº 001/2011. E 

essa mesma metodologia (ou foco de aça o) se seguiu, quando das ana lises incidentes sobre as 

derivaço es deste u ltimo. 

O fato e  que a Operação Calvário, em contexto com a Assepsia (deflagrada pelo 

MPRN), trouxe a lume outros cena rios, enta o encobertos e apenas revelados graças ao uso de 

te cnicas especiais de investigaça o levadas a efeito pelo MPRJ. Somente em decorre ncia de ambos 

os esforços e  que se conseguiu verificar que dentro da CVB/RS e do IPCEP operava uma 

ORCRIM muito bem estruturada organizacionalmente e com claras diviso es de tarefas entre seus 

diversos integrantes. Mais do que isso, mostraram as provas colhidas que o grupo tinha um 

comando e que este na o almejava a prestaça o de um serviço de sau de adequado e eficiente, mas 

sim o desvio de recursos públicos e sua futura repartiça o.  

II.D.2) Das irregularidades praticadas pela Denunciada no reconhecimento da 
natureza de organização social no âmbito do Estado da Paraíba 

O reconhecimento da natureza de organizaça o social pela Denunciada se deu de 

forma indireta, baseada no reconhecimento de organizaça o social feita pelo Municí pio de 

Balnea rio de Camboriu . 

O Tribunal de Contas da Unia o (TCU), que inicialmente acompanhou o 

surgimento da parceria em refere ncia, no Processo TC 032.791/2011-9, e cuja atribuiça o 

fiscalizadora representava certa preocupaça o ao núcleo administrativo da CVB/RS e de outros 

agentes coligados a  ORCRIM, constatou diversas irregularidades na celebraça o e execuça o do 

referido contrato, podendo sublinhar:  

1) “celebração de contrato de gestão sem existência da devida comprovação 

de capacidade técnica e de pessoal necessários à execução do contrato”; 

2) “ausência de justificativas para a escolha da contratada e do preço 

ajustado”; 
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3) “qualificação/confirmação da contratada como organização social, sem 

que tenham sido preenchidos os requisitos legais”; 

4) “fundamentaça o indevida (art. 24, XXÍV, da Lei 8.666/93) para contrataça o da 

entidade mediante dispensa de licitaça o”; 

5) “celebraça o de contrato de gesta o sem definiça o de metas a serem atingidas e 

sem os respectivos prazos para execuça o, bem como sem previsa o expressa dos 

crite rios objetivos de avaliaça o de desempenho a serem utilizados, mediante 

indicadores de qualidade e produtividade”; 

6) “ausência de fiscalização e acompanhamento da execução do contrato por 

parte do Governo do Estado quanto ao atingimento de metas pactuadas”; e 

7) “transfere ncia de recurso a  contratada sem a aferiça o de resultados” 

Quanto ao segundo item, ha  de se aprofundar o seu conteu do. Leia-se o que diz o 

relato rio: 

Em suma, conforme os documentos apresentados,  seja 
no processo  de  qualificação  no  Município  de  
Balneário Camboriú/SC,  seja  no  processo  de  
'confirmação'  de qualificação do governo do Estado 
da Paraíba, não há documentação comprobatória de que 
a CVB/RS atende aos requisitos para sua qualificação 
como organização social. […] 
Seria casuísmo inadmissível, diante dos critérios 
fixados pelo  art.  4º  da  Lei  9.454/2011,  
admitir-se  a 'confirmação',  no  estado  da  
Paraíba,  da  qualificação outorgada à Cruz 
Vermelha Brasileira/RS pelo município de balneário 
Camboriú/SC, basicamente pelo fato de os pré-
requisitos  exigidos  pelo  município  catarinense  
[de constitucionalidade  duvidosa]  serem  
essencialmente distintos daqueles exigidos pela 
Paraíba. 
Nesse diapasão,  não se pode atribuir plena 
eficácia ao dispositivo  da  lei  estadual  que  
criou  a  figura  da confirmação da qualificação, 
sobretudo em casos como o presente, em que a 
entidade beneficiada não obedece aos critérios que 
a própria Lei 9.454/2011 estabeleceu como 
imprescindíveis para qualificação. 
2.3.7 – Conclusão da equipe: 
De exposto, conclui-se que a confirmação da 
qualificação da Cruz Vermelha Brasileira/RS pelo 
Estado da Paraíba não atende aos requisitos legais 
previstos para o ato. A uma, porque baseada em 
qualificação que não observou critério essencial 
quanto à estruturação e composição da entidade. 
A duas, porque a entidade não está estruturada na 
forma exigida pela lei estadual 
2.3.8 – Responsáveis: 
Nome: Livânia Maria da Silva Farias – CPF: 

602.413.064-34 
–  Cargo: Secretária  de  Estado  da  Administração  
(de 1/1/2011 até 18/11/2011).” (grifos nossos) 
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Os requisitos para reconhecimento da natureza de Organizaça o Social pelo 

Balnea rio de Camboriu -SC eram incompatí veis com a Lei nº 9454/2011, do Estado da Paraí ba, 

portanto, na o poderiam ter a confirmação da sua qualificação, como preve  o art. 33 da norma 

paraibana. 

Com isso, ve -se que a Denunciada praticou ato ilegal, ao reconhecer a CVB/RS 

como organizaça o social no a mbito do Estado da Paraí ba. 

Ínclusive, o supradito reconhecimento pelo Municí pio de Balnea rio de Camboriu -

SC foi imediatamente cancelado e a CVB/RS foi declarada inidônea naquela cidade. Um dos 

motivos, conforme apurado no Processo Administrativo de Penalizaça o nº 2012021104, foi que a 

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – FILIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL havia 

transferido, irregularmente, cerca de R$ 1,25 milha o para a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – 

FILIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, “sem previsão, autorização ou cobertura contratual”. 

Segundo noticiado pela imprensa, a quebra de sigilo teria revelado que os valores 

pagos a  CVB/MA haviam sido pulverizados entre diversas empresas no Maranhão, para 

dificultar seu rastreamento. Ale m disso, foram constatadas diversas “despesas não autorizadas 

em contrato, nem tão pouco submetidas à prévia aprovação da Secretaria de Saúde”. 

Era de se esperar de que, com tal declaraça o de inidoneidade, a Paraí ba revisse o 

reconhecimento indireto da CVB/RS, pois baseava-se naquele Municí pio. Todavia, na o foi o que 

aconteceu.  

A motivaça o para a manutença o incondicional da CVB/RS como organizaça o 

social e  clara. A Denunciada passou a ter acesso, desde esse perí odo, a repasses financeiros 

ordenados por DANÍEL GOMES DA SÍLVA. 

Nesse contexto, as investigaço es e o levantamento de valores ainda esta o em 

evoluça o. Todavia, fica evidente que LIVÂNIA FARIAS exercia o papel de gestora de fato do 

referido contrato. 

II.E) ATUAÇÃO DE LEANDRO NUNES AZEVEDO 

Nesse contexto, LEANDRO AZEVEDO, apesar de formalmente exercer o cargo de 

assessor de LIVÂNIA FARIAS, na realidade, intermediava o recebimento de valores em seu favor.  

A designaça o de um assessor (ou mais de um), para execuça o acertos espu rios, e em especial, o 
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recebimento de propina, é praxe sacramentada entre os agentes políticos brasileiros, em 

todos os níveis federativos, consistindo em um reconhecido me todo de intelige ncia conhecido 

como “sistema clandestino de ce lulas”5.  

Dentre eles, LEANDRO AZEVEDO foi escolhido por LIVÂNIA FARIAS para tal 

finalidade.  

II.F) ATUAÇÃO DE MICHELLE LOUZADA CARDOSO 

MICHELLE CARDOSO, por sua vez, funcionava com funça o ana loga a  de 

LEANDRO AZEVEDO dentro do nu cleo de comando de DANIEL GOMES, cabendo a ela efetuar 

pagamentos e executar deciso es da Organizaça o Criminosa. 

 

III. DOS FATOS 
 

III.A) ENCONTRO ENTRE DANIEL GOMES DA SILVA E LIVÂNIA MARIA DA SILVA FARIAS 

De acordo com o material produzido nos autos, em agosto de 2018, DANIEL 

GOMES se encontrou com LIVÂNIA FARIAS e acertou o pagamento de pelo menos 

R$ 700.000,00(setecentos mil reais)6 a tí tulo de propina.  

A data do pagamento seria definida posteriormente, possivelmente apo s os 

valores serem angariados dos fornecedores da CVB/RS. Esses fatos sa o inferidos do 

interrogato rio de LEANDRO AZEVEDO7, quando ele narra que antes da sua viagem, LIVÂNIA 

FARIAS ja  havia lhe perguntado se ele tinha disponibilidade de ir ao Rio de Janeiro-RJ.  

A finalidade do pagamento era garantir que LIVÂNIA FARIAS e outros agentes 

polí ticos continuassem a influenciar na manutença o dos contratos de gesta o celebrados entre o 

Governo do Estado da Paraí ba e a CVB/RS, bem como o ÍPCEP, assim como proteger tais 

Organizaço es Sociais eventuais tentativas de intervença o dos o rga os de fiscalizaça o. 

A disponibilidade do dinheiro e  confirmada em data pro xima a 06.08.2018, pois 

nesse dia LIVÂNIA FARIAS chamou LEANDRO AZEVEDO em seu gabinete e lhe efetivamente 

confirma que a propina estaria disponí vel no Rio de Janeiro-RJ para recebimento. Na 

 

5 Como refere ncia:  https://en.wikipedia.org/wiki/Clandestine_cell_system 
6 Tal valor acabou se concretizando em R$ 890.000,00, como sera  posteriormente explicado. 
7 Entre 02m30s e 3m00s 
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oportunidade, LIVÂNIA FARIAS informa a LEANDRO AZEVEDO o telefone que fora repassado 

por DANIEL GOMES e seria utilizado por MICHELLE CARDOSO operacionalizaça o do repasse do 

dinheiro. 

III.B) REUNIÃO COM QUATRO FORNECEDORES 

Ainda, na reunia o supramencionada, LIVÂNIA FARIAS determina que LEANDRO 

AZEVEDO selecione futuros fornecedores de campanha eleitoral que possam viajar ao Rio de 

Janeiro-RJ para receber os valores que seriam recebidos de DANIEL GOMES.  Nesse aspecto, e  

necessa rio explicar LEANDRO AZEVEDO na o poderia simplesmente retornar com o dinheiro da 

propina em sua mala, de volta para a Paraí ba, porque havia o risco de alguma fiscalizaça o 

aeroportua ria encontrar a vultosa quantia, o que poderia engendrar o conhecimento pu blico do 

esquema montada pelos envolvidos8. 

Entre 06.08.2018 e 07.08.2018, LEANDRO AZEVEDO busca quatro fornecedores 

para leva -los ao Rio de Janeiro. Foram eles: (i) José Nilson de Lima, proprieta rio da Adesivo 

dois Comunicaça o Visual ltda; (ii) Henrique de Mattos Brito, proprieta rio da Pra tica 

Sinalizaça o LTDA; (iii) Weber Júlio Paiva Vasconcelos, proprieta rio da Plastfort – Índu stria e 

Come rcio de Pla sticos Ltda, e (iv) João Freire Filho(Júnior do Carro de Som), proprieta rio da 

J.R. Som e Publicidade Ltda. 

Destes, apenas Joa o Freire Filho se recusa a receber o dinheiro na capital 

fluminense. Os demais aceitam encontra -lo no dia 08.08.2018 em Copacabana. 

Íniciam-se enta o, os preparativos para a viagem. Para buscar se esquivar de 

qualquer risco de ser identificado, LEANDRO AZEVEDO vai a s lojas americanas, compra um 

celular pre -pago descarta vel, acha um CPF aleato rio em listas de concurso na internet, e cadastra 

o aparelho rece m-adquirido em nome desta pessoa. 

Em 07.08.2018, no final da tarde, LEANDRO AZEVEDO viajou para o Rio de 

Janeiro, em um avia o da GOL9: 

 

8 Um episo dio que demonstra tal risco e  o que ocorreu com Jose  Adalberto Vieira da Silva, que foi preso em 2005, com US$ 100 mil 
escondidos na cueca e outros R$ 200 mil em uma mala. Vide: https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u70373.shtml  
9  Os voos do Denunciado esta o identificados no arquivo RESPOSTA - OFÍCÍO 004_2019 (GAECO PB).docx , que consiste na resposta 
da GOL. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u70373.shtml
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Chegando ao Rio de Janeiro, LEANDRO AZEVEDO se hospedou no HÍLTON 

COPACABANA PALACE, um hotel de alto luxo localizado em Copacabana: 

                         

Jose  Nilson de Lima permaneceu no Excelsior Hotel e Weber Ju lio Paiva de 

Vasconcelos ficou em um hotel pro ximo ao Belmond Copacabana Palace. Henrique de Matos 

Britto viajou no dia seguinte, pela manha , e ficou no apartamento de um amigo, tambe m em 

Copacabana. 

III.C) PREPARATIVOS PARA ENTREGA DO DINHEIRO FEITOS POR MICHELLE 
LOUZADA CARDOSO A MANDO DE DANIEL GOMES DA SILVA 

Ja  no Rio de Janeiro-RJ, nesse mesmo dia 07.08.2018,  MICHELLE CARDOSO 

tambe m se organiza para o encontro ilí cito. Os preparativos para a operaça o de repasse da 

propina começam a serem organizados. Pela tarde, MICHELLE CARDOSO, do seu terminal nº 

(21)99366-2005,  efetuou telefonemas para o terminal nº (21) 970128388, pertencente a Jose  

Barbosa Bezerra, um policial militar aposentado que esta  identificado, em sua agenda, como 

“JOSE  SEGURANÇA”.  

Ao longo dos dia logos telefo nicos, ficou evidente que MICHELLE CARDOSO 

estava atendendo a s determinaço es de DANIEL GOMES DA SILVA, na procura um “serviço de 

escolta” para uma operaça o entre as 08h e 18h, do dia seguinte(08.08.2018). Veja a seque ncia 

de ligaço es: 

- ligação do terminal (21) 99366-2006 no dia 07/08/2018 às 15:25:15 - 

MICHELLE CARDOSO  fala para JOSÉ BEZERRA que DANIEL 
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gostaria de ter uma palavra com ele na Barra da Tijuca, ao que 

JOSÉ responde que se encontra na Paraíba;  

- ligação do terminal (21) 99366-2006 no dia 07/08/2018 às 16:38:44 - 

MICHELLE CARDOSO  pergunta a JOSÉ BEZERRA se teria “o 

contato de algum amigo seu que pudesse fazer um trabalho 

amanhã”;  

- ligação do terminal (21) 99366-2006 no dia 07/08/2018 às 16:40:11 - 

MICHELLE CARDOSO  pergunta a JOSÉ BEZERRA se ele poderia 

indicar alguém de confiança para trabalhar “durante o dia, de 8 

da manhã às 18”;  

- ligação do terminal (21) 99366-2006 no dia 07/08/2018 às 16:46:16 - JOSÉ 

BEZERRA informa para MICHELLE CARDOSO  que a pessoa que 

ele indicaria não teria disponibilidade para fazer o serviço no 

dia seguinte. 

De todo modo, em seu interrogato rio, LEANDRO AZEVEDO informa que efetuou 

um contato com MICHELLE CARDOSO   pela manha , pelo telefone descarta vel, para confirmar o 

recebimento da propina.  

No dia 8 de agosto, por volta de 09h45, MICHELLE CARDOSO se deslocou da 

Barra da Tijuca para o Leme em um dos carros do “escritório” de DANIEL, sendo escoltada por 

outro veí culo conduzido por Cristiano Camerino, ex-cabo do exército, e que na e poca 

trabalhava como motorista da CVB/RS. 

No percurso, o veí culo de Cristiano Camerino se separou do carro de MICHELLE, 

por causa de um sinal de tra nsito, o que a levou a efetuar um contato telefo nico com o mesmo. Na 

ocasia o, CRISTIANO informou que estava na altura do Shopping “Downtown”, enquanto 

MICHELLE passava pelo metro  Jardim Ocea nico, dizendo, enta o, que iria “devagarinho” para que 

CRISTIANO a alcançasse (ligaça o do terminal 21 99366-2006 no dia 08/08/2018 a s 09:49:29). 

Na ligaça o seguinte (a s 10:24:05 do dia 08/08/2018), MICHELLE CARDOSO fala 

com o seu marido e diz que que na o poderia atender, porque estava ocupada realizando a 

“operação”. 

Dez minutos depois, MICHELLE CARDOSO  telefonou para o terminal (21) 

99193-7761, utilizado por ANTO NÍO CARVALHO(TUÍM), outro integrante do núcleo auxiliar ao 

comando, informando que havia “saído do hotel” e estaria na rua de tra s, que seria o trecho da 

Nossa Senhora de Copacabana situado no Leme, provavelmente, sinalizando que a “operação” 

havia sido finalizada: 
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ANTONIO: Pronto.  

MICHELLE: É. Que rua é essa? Nossa Senhora de Copacabana. Eu to paradinha aqui 

na Nossa Senhora.  

ANTONIO: Na Nossa Senhora, você saiu do hotel e foi pra Nossa Senhora.  

MICHELLE: É uma ruazinha depois, consegue vir... atrás, atrás na  verdade. Vem pra 

cá.  

ANTONIO: Tá. Qual número.  

MICHELLE: Tá.  

ANTONIO: Qual ponto de referência você?  

MICHELLE: Que número é esse aqui... Tem uma lojinha do Mundo Verde aqui.  

ANTONIO: Tem uma lojinha do Mundo Verde? Ta bom. Eu acho ae.  

MICHELLE: Espaço Leme tá.  

ANTONIO: Ta bom beijo. (ligação do terminal 21 99366-2006 no dia 08/08/2018 às 

10:34:17) 

Combinando, enta o, os dados de localizaça o das antenas utilizadas por 

MICHELLE CARDOSO  com a descriça o realizada pela mesma em seu dia logo, restou apurado 

que o encontro de MÍCHELLE havia ocorrido no hotel Hilton Copacabana.  

III.D) DO ENCONTRO ENTRE MICHELE LOUZADA CARDOSO E LEANDRO NUNES DE 
AZEVEDO (08.08.2018) 

 

As imagens obtidas nas ca meras de segurança do hotel permitiram acompanhar a 

seque ncia de eventos, observe: 

 

10:24:45 – MICHELLE CARDOSO chega no 

Hilton Copacabana a bordo do Toyota Corolla 

preto da “ON TARGET” (placa LSD 7331). 

MÍCHELLE desembarca e retira uma caixa do 

porta-malas do veículo, transportando-a para 

dentro do hotel.  No outro veí culo, um Toyota 

Corolla prata de placa LRFB-3273, estava 

Cristiano Camerino, o segurança de 

Michelle. Ele, com a parada do 

Toyota/Corolla preto, imediatamente se 

aproxima de MÍCHELLE para fazer a proteça o 

do dinheiro. Em seguida, o ex-militar retorna 

ao Toyota Corolla prata e o estaciona. 
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Identificação de Cristiano Camerino 

Foto de Facebook em 30.07.2012 
(https://www.facebook.com/cristiano.camerino) 

Ímagens da Ca mera do hotel Copacabana, em 
08.08.2018(mesmo casaco e calça jeans) 

 

            

Dado que a operaça o do dia 08/08/2018 havia sido precedida, na ve spera, de 

pedidos de indicaça o de um segurança e que MICHELLE CARDOSO  foi escoltada por Cristiano 

Camerino, um ex-militar, assim como por ANTONÍO CARVALHO, amigo í ntimo  e braço direito de 

DANIEL GOMES, era evidente que a missa o de MICHELLE CARDOSO  envolvia o transporte de 

dinheiro ou bens de valor. 

Nas ca meras, a operaça o continua: 

 

10:26:06 – MICHELLE CARDOSO chega a  

recepça o do hotel Hilton Copacabana e 

comunica-se por interfone com o LEANDRO 

AZEVEDO, que descera  para receber a caixa.  
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10:29:09 – MICHELLE CARDOSO chega no 

bar do “lobby” do hotel, e deposita a caixa em 

uma das cadeiras, sentando-se a  mesa, onde 

pede um cafe .  

  

10:32:00 – LEANDRO AZAVEDO chega ao 

bar do “lobby”, cumprimenta MICHELLE 

CARDOSO, e senta-se a  mesa para uma breve 

conversa. Em seu interrogato rio, LEANDRO 

AZEVEDO narra que ela lhe disse: “eu trouxe 

esse vinho para você” 

 

10:33:37 – LEANDRO AZEVEDO agradece. 

MICHELLE CARDOSO levanta-se da mesa 

para sair do bar do “lobby”, deixando para 

trás a caixa sobre a cadeira.  
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10:33:41 – LEANDRO AZEVEDO dirige-se 

ate  o balca o do bar do “lobby”, para assinar a 

comanda do cafe  que MICHELLE CARDOSO 

pediu.  

  

10:34:25 – LEANDRO AZEVEDO sai do bar 

do “lobby”, carregando a caixa deixada por 

MICHELLE CARDOSO.  

 

10:34:28 – MICHELLE CARDOSO entra no 

veí culo Toyota Corolla prata da “ON TARGET” 

(placa LRB 3273), que a estava aguardando 

na porta do hotel.  

Note-se que o acondicionamento de dinheiro em espe cie dentro de caixas de 

bebida e  um expediente usual para ocultar a natureza ilí cita da transaça o realizada.  Essa pra tica 

foi, inclusive, veiculada na mesma reportagem do “Fanta stico”, ora mencionada a s fls. 5 desta 

peça. Na reportagem, o representante de uma outra empresa, que na o era a TOESA S/A,  explica 

para o jornalista a meca nica da entrega da propina. Ele diz:  
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“Onde você marcar. O troço é muito discreto. A gente faz a coisa discreta. 

Nem parece que é dinheiro. (A gente) traz em caixa de uísque, caixa de 

vinho... Fica tranquilo. A gente está acostumado com isso já”10.  

A  noite do mesmo dia 08.08.2018, David Gomes Da Silva, que tambe m apareceu 

na reportagem supramencionada e e  pai de DANIEL GOMES, liga para MICHELLE CARDOSO 

perguntando se ela “foi fazer aquela missão”, ao que esta respondeu afirmativamente (cfr. ligaça o 

do terminal 21 99366-2006 no dia 08/08/2018 a s 17:34:33). O objetivo era conferir se a 

operaça o havia ocorrido a contento. 

Fica claro o comando de DANIEL GOMES na operaça o, pois o repasse de vultosa 

propina, com o envolvimento do segurança da pro pria CVB, o contato telefo nico com o policial 

aposentado que normalmente fazia a segurança da ORCRÍM, o envolvimento executo rio do amigo 

pessoal do DANIEL GOMES, bem como a confirmaça o dos sucesso da operaça o pelo pro prio pai 

do Denunciado, demonstram claramente que a operaça o foi executada a seu comando.  

A partir da comanda assinada pelo ho spede no balca o do bar do “lobby”, para 

pagar o cafe  que MICHELLE CARDOSO  havia pedido, foi possí vel identificar LEANDRO 

AZEVEDO, que estava hospedado no quarto 1704 do Hilton Copacabana: 

 

Comanda assinada por LEANDRO AZEVEDO Foto extraí da do perfil de Facebook da esposa: 

http://www.facebook.com/danielabraz7  

 

10. https://globoplay.globo.com/v/1864641/. 
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Ficha do ho spede do quarto 1704, em nome de LEANDRO AZEVEDO, CPF nº 

007.645.204-23 

 

III.E) DO INTERROGATÓRIO DE LEANDRO NUNES AZEVEDO E DA SURPRESA QUANTO 
AO VALOR ENTREGUE DENTRO DA CAIXA DE VINHO 

Em interrogato rio, LEANDRO AZEVEDO narra os fatos que sucederam apo s a 

entrega da caixa com dinheiro de propina. Primeiro, ele se deslocou ate  o seu quarto do hotel e 

fez a contagem dos valores contidos na caixa. Para sua surpresa, em vez de R$ 700.000,00 

(setecentos mil reais), a caixa de vinho continha pelo menos R$ 840.000,00 (oitocentos e 

quarenta mil reais) em espécie.  

Ínicialmente, o plano era entregar R$ 250.000,00 a Jose  Nilson de Lima, 

R$ 250.000,00 a Henrique de Mattos Brito e R$ 200.000,00 a Weber Ju lio de Paiva Vasconcelos. 

Todavia, com a quantia extra, alguns valores foram incrementados. A repartiça o acabou 

reorganizada da seguinte forma: R$ 250.000,00 ao Jose  Nilson de Lima. R$ 300.000,00 a 
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Henrique de Mattos Brito e R$ 200.000,00 ou  R$ 250.000,00 a Weber Ju lio de Paiva 

Vasconcelos11. 

A soma dos valores totalizava R$ 750.000,00. Sobrava, portanto, R$ 90.000,00. 

LEANDRO AZEVEDO efetua uma ligaça o do telefone clandestino para Joa o Freire 

Filho (Ju nior do Carro de Som), organizador de diversos carros de som, contratando a todos e 

solicitando a  testemunha que lhe enviasse algumas contas banca rias para que ele pudesse 

depositar os pagamentos. Tais depo sitos totalizaram R$ 75.000,00 mil. O restante, em torno de 

R$ 15.000,00, foi trazido para Joa o Pessoa-PB, ja  que era esse valor residual que na o traria 

desconfiança, caso o Denunciado fosse abordado por algum o rga o fiscalizato rio ou policial. 

III.F) PRIMEIRO PAGAMENTO: JOSÉ NILSON DE LIMA. R$ 250.000,00 

Encerrada a contagem do dinheiro e o contato com Joa o Freire Filho, LEANDRO 

AZEVEDO saiu do hotel por volta do meio-dia e foi ao hotel de Jose  Nilson de Lima para deixar o 

pagamento da testemunha. Ouvido no procedimento, José Nilson de Lima confirmou ter 

recebido o dinheiro do Denunciado, aduzindo o seguinte: 

que no evento do Rio de Janeiro o depoente foi procurado por Leandro 

querendo comprar um devido material porque ele ia pagar à vista e como a 

sua empresa tem uma certa pontualidade, ele o procurou; que o depoente 

aceitou fazer um preço x; que Leandro perguntou se o depoente não se 

incomodou em receber dinheiro no Rio de Janeiro, porque Leandro ia 

receber um dinheiro do fundo partidário e receberia no Rio de Janeiro; que o 

depoente perguntou quem seria responsável pelos custos da viagem; que 

Leandro informou que seria pago pelo próprio depoente; que o depoente 

tentou que ele pagasse o seu custo; que Leandro disse que os custos seriam 

do depoente porque já estava pagando à vista; que o orçamento inicial foi 

para adesivos, bandeiras e material de campanha; que aqui o depoente não 

tem o quantitativo mas pode fazer posteriormente; que além dessa compra, 

Leandro também comprou outras coisas em João Pessoa; que o valor desse 

orçamento inicial foi R$ 250 mil reais; [...] que o depoente acha que pousou 

no Galeão; que o depoente não se recorda o nome do hotel onde ficou, mas 

esse hotel era em Copacabana; que o hotel ficava muito próximo do 

Copacabana Palace [...] No dia seguinte o depoente passou a manhã no 

hotel; que Leandro ligou e perguntou em qual hotel o depoente estava; que 

 

11 Nesse ponto, assinale-se pequena diverge ncia no interrogato rio, no qual o colaborador confessa, com pequena du vida, o 
pagamento de R$ 250.000,00 a Weber e a testemunha, ouvido em juí zo, declarou ter recebido R$ 200.000,00. Para se evitar eventual 
discussa o sobre o valor, optou-se pelo menor valor, prestigiando-se o in dubio pro reo.  
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o depoente informou e Leandro pediu para aguardar; que acha que Leandro 

ligou por Whatsapp; que Leandro ligou por volta do meio-dia; que ele 

perguntou onde o depoente estava, que Leandro demorou cerca de 

meia-hora e chegou no hotel; que Leandro não se identificou e quando o 

depoente já foi subindo a campainha; que Leandro disse que o elevador 

estava aberto e que ele entrou e já foi subindo; que o depoente não se 

recorda o apartamento em que estava, mas acha que era o 5º andar; que ele 

trouxe uma mochila, sentou na cama, contou o dinheiro, entregou o 

dinheiro; que ele disse que quando chegar em João Pessoa o depoente 

dava o recibo; que o depoente contou o dinheiro e realmente tinha 

R$ 250 mil; que Leandro foi embora; que o depoente fez depósitos em sua 

conta pessoa física e pessoa jurídica; 

Encerrado o primeiro repasse de dinheiro, LEANDRO AZEVEDO retorna ao hotel 

para pegar iniciar o segundo pagamento. 

III.G) SEGUNDO PAGAMENTO: HENRIQUE DE MATTOS BRITO. R$ 300.000,00 

De volta no seu quarto, LEANDRO AZEVEDO coloca R$ 300.0000,00 na sua 

mochila e vai ao encontro de Henrique de Mattos Brito. Leia-se o depoimento desta testemunha, 

narrando o recebimento do dinheiro: 

“que estava na iminência de uma campanha político, que fornecem adesivos 

e bandeiras; que foram contatados para uma demanda que haveria uma 

campanha; que houve uma proposta para receber uma antecipação de 

crédito que teria para a campanha; que foi para o Rio de Janeiro-RJ no dia 

08-08-2018 no voo da manhã [...] Que fez uma ligação por Whatsapp ou 

mensagem para Leandro Nunes Azevedo; que reconhece ele pela foto nos 

jornais; que o depoente e Leandro se encontraram no apartamento; que 

Leandro trouxe um valor para o depoente; que o valor era 

R$ 300.000,00(trezentos mil); que ele trouxe o dinheiro em uma mochila; 

que ele tirou 2 ou 3 volumes; que foi bem rápido e foi embora; que não 

chegaram a contar juntos o valor; que o depoente não contou o valor na 

hora; que à medida que o depoente foi pagando dívidas, foi contando o 

valor e confirmou que foram R$ 300 mil pagos; que o depoente fez 

alguns depósitos e depois voltou; que o depoente fez os depósitos no valor 

de R$ 50-60 mil; que o depoente deixou uma parte do dinheiro no 

apartamento; que depois o depoente voltou para o apartamento, fazendo 

depósitos em torno de R$ 130-140 mil, e o restante o depoente trouxe para 

João Pessoa;  

Encerrada essa etapa, LEANDRO AZEVEDO, novamente, retorna ao hotel, para 

apanhar o dinheiro do terceiro pagamento. 
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III.H) TERCEIRO PAGAMENTO: WEBER JÚLIO PAIVA VASCONCELOS. R$ 250.000,00 

Pela terceira vez, LEANDRO AZEVEDO se desloca ate  o hotel onde se encontra a 

Weber Ju lio Paiva Vasconcelos. O hotel se encontra pro ximo ao hotel Belfond Copacabana Palace. 

Leia-se o interrogato rio do Denunciado: 

Voltei novamente para o hotel, peguei os R$ 250 mil e coloquei na 

mochila. Liguei para WEBER e fui de taxi para o endereço do hotel dele. 

Subimos para o apartamento, ele tirou o dinheiro. Na volta do hotel de 

WEBER passei no Banco do Brasil e peguei alguns envelopes, porque JUNIOR 

já tinha me ligado e enviado as contas. 

Tambe m ouvida, a testemunha confirma o recebimento do valor, alegando-se ter 

recebido R$ 200.000,00, a tí tulo de pagamentos de dí vidas. 

No retorno para o seu Hotel, LEANDRO AZEVEDO passa na age ncia do Banco do 

Brasil mais pro xima, e pega envelopes para efetuar o u ltimo pagamento. A necessidade de 

efetuar depo sitos em diversas contas banca rias decorre do limite de R$ 10 mil reais para 

depo sitos na o identificados no caixa do banco e do limite de 50 ce dulas em envelopes, que so  

permitiria R$ 5 mil reais por envelope, ou seja, 50 ce dulas de R$ 100,00. E  possí vel, inclusive, 

identificar o seu retorno ao hotel apo s esse terceiro pagamento, conforme pode-se ver ca mera do 

sagua o do hotel: 
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(Pasta Cam_27. Arquivo 02.exe. Hora rio: 13h55min9s) 

III.I) QUARTO PAGAMENTO: JOÃO FREIRE FILHO (JÚNIOR DO CARRO DE SOM). 
R$ 75.000,00 

As contas banca rias informadas por Joa o Freire Filho tinham os seguintes 

titulares: Willington Alves Freire, Mozart Alves de Arau jo, Jaciara dos Santos Silva e Luciano 

Alves Vieira e Renato Teo filo da Silva. Ao retornar ao hotel, o LEANDRO AZEVEDO narra em seu 

interrogato rio que preencheu uma parte dos envelopes banca rios endereçados a estes 

beneficia rios.  

O primeiro deslocamento de LEANDRO AZEVEDO foi para a Age ncia Botafogo 

(0257) do Banco do Brasil. Em seguida, ele se dirigiu a  a Age ncia Copacabana (0597), tambe m do 

Banco do Brasil. Cada beneficia rio recebeu 03 envelopes, cada um com R$ 5.000,00, totalizando 

R$ 15.000,00 por beneficia rio. Como foram 05 beneficia rios, o valor repassado a Joa o Freire 

Filho foi de R$ 75.000,00.  

Tal informaça o foi confirmada pelo Banco do Brasil, que efetuou os 

levantamentos de envelopes depo sitos na o identificados com destino a  Paraí ba e obteve a 

identificaça o visual de LEANDRO AZEVEDO quanto aos titulares12. 

Ao se analisar as imagens do caixa automa tico do Banco do Brasil, fica evidente 

que os valores foram depositados pelo LEANDRO AZEVEDO. A sua fisionomia e  melhor 

identificada na u ltima se rie de depo sitos, feitas na age ncia Copacabana. Observe-se que apo s o 

terceiro pagamento, o Denunciado trocou de roupa no Hotel Hilton Copacabana antes de sair.  

Na comparaça o entre a imagem da saí da do hotel e a imagem do caixa automa tico 

do banco, e  facilmente perceptí vel o uso da mesma camisa, mochila e os o culos, sem falar na sua 

fisionomia aco mica: 

 

12  Arquivo Resposta ao OFÍCÍO Nº 0109_2019.pdf 
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LEANDRO AZEVEDO saindo do sagua o do hotel. 
Ca mera do Sagua o (Pasta Cam_27 arquivo 02.exe). 

Hora rio: 14:39:06 

 

LEANDRO AZEVEDO depositando em 
favor de Renato Teo filo da Silva.  
Foto da ca mera do caixa automa tico – 
Age ncia Copacabana. Arquivo Resposta 
ao OFÍCÍO Nº 0109_2019.pdf. 

Encerrados os pagamentos, LEANDRO AZEVEDO retorna ao hotel. Ele novamente 

e  visto realizando  o “check out” a s 18hs52min, do dia 08/08/2018. Apesar das ca meras na o 

terem capturado o momento, o Denunciado aproveita o momento para se desfazer do celular 

utilizado para contatar MICHELLE CARDOSO, jogando-o em uma lata de lixo no sagua o. 

Ao retornar a  Paraí ba, o LEANDRO AZEVEDO encontra-se pessoalmente com 

LIVÂNIA FARIAS e informa que “tudo tinha dado certo” e que eles receberam mais dinheiro do 

que havia sido planejado. Na oportunidade, o Denunciado informou que o excesso foi repartido 

com Henrique de Mattos Brito e Weber Ju lio Paiva Vasconcelos, bem como parte da propina fora 

depositada em favor de Joa o Freire Filho. 

IV. DOS PEDIDOS 

Diante de todo o exposto, em raza o dos crimes praticados no seio e em desfavor 

da Governo do Estado da Paraí ba, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA apresenta 

DENÚNCIA contra os investigados, pelas condutas incursas aos tipos penais a seguir descritos: 

A) LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS e LEANDRO NUNES AZEVEDO: Art. 317, §1º c/c art. 29, 
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ambos do Código Penal; B) DANIEL GOMES DA SILVA e MICHELE DA SILVA VASCONCELOS: Art. 

333, par. u nico, c/c art. 29, ambos do Co digo Penal.  

Requer-se ainda seja desde logo decretado o levantamento do sigilo dos autos. 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

João Pessoa/PB, 11 de março de 2019. 

 

Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho 
Procurador-Geral de Justiça 

 
 

Octávio Celso Gondim Paulo Neto  
Promotor de Justiça – Coordenador do GAECO 

Rodrigo Silva Pires de Sá 
Promotor de Justiça 

 
Eduardo de Freitas Torres 

Promotor de Justiça - Coordenador do CCRIMP  

 
Manoel Cacimiro Neto 

Promotor de Justiça – GAECO 

 
Rafael Lima Linhares 

Promotor de Justiça - GAECO 

 
Romualdo Tadeu de Araújo Dias 

Promotor de Justiça - GAECO 

 
Reynaldo di Lorenzo Serpa Filho 

Promotor de Justiça – GAECO 

 
Alberto Vinícius Cartaxo da Cunha 

Promotor de Justiça - GAECO 

 
IV.A) ROL DE TESTEMUNHAS: 

1. JOSE NILSON DE LIMA, portador do CPF nº 171.147.803-20, nascido em 29.12.59, natural de CAMPÍNA 

GRANDE - PARAÍ BA, filho de DALVA DE SOUSA LÍMA e de JOSE JUSTÍNO DE LÍMA, domiciliado no(a) Rua 

Tabatinga, s/n - Centro, no Edifí cio Nord Luxor Tabatinga, apartamento º 05 -   Conde-PB, tel. 83 98777-4069; 

2. HENRIQUE DE MATTOS BRITO, portador do CPF nº 323.519.924-15, nascido em 08.09.61, filho de ARLENE 

HOLANDA DE MATTOS BRÍTO e de HUGO VARELLA DE MATTOS BRÍTO, domiciliado no(a) AVENÍDA CABO 

BRANCO, Nº 4248, AP. 102-B – CABO BRANCO, cidade de JOA O PESSOA/PB. 

3. WEBER JULIO PAIVA VASCONCELOS, portador do CPF nº 047.164.354-82, nascido em 06.07.83, filho de 

MARTHA OZANEÍDE PAÍVA VASCONCELOS e de ERALDO PEREÍRA DE VASCONCELOS, domiciliado no(a) RUA 

JULÍO FERREÍRA TAVARES, nº 252, SANDRA CAVALCANTE, CEP 58410-868, cidade de CAMPÍNA 

GRANDE/PB;  

4. JOAO FREIRE FILHO (JÚNIOR DO CARRO DE SOM), portador do CPF nº 032.652.894-60, nascido em 

14.08.79, filho de MÍRTES ALVES FREÍRE e de JOA O FREÍRE, domiciliado no(a) RUA DOM CARLOS GOUVEÍA 

COELHO, nº 159, CENTRO, CEP 58011-030, cidade de JOAO PESSOA/PB; 
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5. WILLINGTON ALVES FREIRE, portador do CPF nº 691.551.194-68, nascido em 17.04.67, filho de MÍRTES 

ALVES FREÍRE e de JOAO FREÍRE, domiciliado no(a) AVENÍDA RODRÍGUES CHAVES, nº 342, TRÍNCHEÍRAS, 

CEP 58011-040, cidade de JOAO PESSOA/PB; 

6. MOZART ALVES DE ARAUJO, portador do CPF nº 591.949.954-00, nascido em 13.03.68, filho de MARÍA DO 

CEU ALVES DE ARAUJO e de MANOEL MÍGUEL DE ARAUJO, domiciliado no(a) EPAMÍNONDAS ROCHA, nº 

233, BELO HORÍZONTE, CEP 58700-970, cidade de PATOS/PB; 

7. JACIARA DOS SANTOS SILVA, portadora do CPF nº 070.372.394-45, nascida em 28.05.87, filha de MARLUCE 

FLORÍANO DOS SANTOS e de JOSE  FÍRMÍNO DA SÍLVA, domiciliada no(a) DOUTOR SÍLVÍNO NOBREGA, nº 

135, JAGUARÍBE, CEP 58015-120, cidade de JOAO PESSOA/PB; 

8. LUCIANO ALVES VIEIRA, portador do CPF nº 021.088.204-26, nascido em 01.07.77, filho de MARÍA DE 

LOURDES ALVES VÍEÍRA e de JORÍO FREÍRE VÍEÍRA, domiciliado no(a) RUA SÍNESÍO GUÍMARAES, nº 709, 

TORRE, CEP 58040-400, cidade de JOAO PESSOA/PB; 

9. RENATO TEOFILO DA SILVA, portador do CPF nº 060.308.786-89, nascido em 10.04.83, filho de MARÍA 

HELENA DA SÍLVA e de ADELÍO TEOFÍLO DA SÍLVA, domiciliado no(a) RUA DR SÍLVÍNO NOBREGA, nº 135, 

JAGUARÍBE, CEP 58015-120, cidade de JOAO PESSOA/PB;  


