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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, por seu Procurador-Geral de 
Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais (art. 129 da CR/88) e legais (art. 40, incisos V 
e XII, da Lei Complementar Estadual nº 97/10), com destaque para o art. 41 do Código de 
Processo Penal, por meio de delegação aos membros que esta subscrevem, nos termos do art. 40, 
inc. XI da Lei Complementar Estadual nº 97/10, e com base no conjunto probatório colhido no 
bojo do Procedimento Investigatório Criminal identificado em epı́grafe, vem, respeitosamente, à 
presença de Vossa Excelência oferecer  

 

DENÚNCIA 
 

 
Em face de: 

RICARDO VIEIRA COUTINHO, portador do CPF nº 218.713.534-91, nascido em 
18/11/60, natural de JOAO PESSOA - PARAIBA, filho de NATERCIA VIEIRA e de 
CORIOLANO COUTINHO, domiciliado no(a) AV. GOVERNADOR ANTONIO DA SILVA MARIZ, 
600, PORTAL DO SOL, CEP 58.046-518; aduzindo, para tanto, o escorço fático e 
jurídico abaixo exposto, na forma a seguir sumariada: 
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1 DO RESUMO FÁTICO E DA CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
1.1 SÍNTESE DA DENÚNCIA 
 

A presente exordial acusatória aborda o evento criminoso em que LEANDRO NUNES 
AZEVEDO esteve no Rio de Janeiro/RJ, em agosto de 2018, por ordem de LIVANIA MARIA FARIAS e 
sob o comando maior do ora denunciado RICARDO VIEIRA COUTINHO, e ali dolosamente recebeu 
cerca de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) das mãos de MICHELLE LOUZADA CARDOSO, 
então secretária de DANIEL GOMES DA SILVA.  

Esta denúncia tem por fim perseguir a responsabilização penal do increpado RICARDO 
COUTINHO por este delito, pois as investigações tecidas no âmbito da Operação Calvário, máxime 
após o oferecimento da ação penal n° 0000190-08.2019.815.0000, foram pródigas em demonstrar 
que este último, em concurso com os quatro colaboradores supracitados, também foi autor 
(intelectual) do delito em questão. Vale ressaltar que além de ser o destinatário final de todos os 
valores ilícitos angariados pela ORCRIM telada, gozava o denunciado das vantagens políticas 
proporcionadas por eles, especialmente no caso sob exame, em que parte do supracitado 
montante foi utilizado no plano da organização criminosa de manter a captura do poder 
político do Estado da Paraíba, o que era fundamental para a continuação dos esquemas de 
desvios de verbas públicas encetados. 

1.2 DA LIDERANÇA DO COMANDO COLETIVO DA ORCRIM PELO DENUNCIADO 
RICARDO VIEIRA COUTINHO E DA SUA COAUTORIA NO CRIME EM EXAME 

 
Fora devidamente apresentado pelo Ministério Público da Paraíba, na exordial 

acusatória aviada perante o TJPB (Proc. n° 0000015-77.2020.815.0000), após a deflagração da 
sétima fase da Operação Calvário, quadro esquematizado mostrando o organograma da ORCRIM 
então investigada – com seus núcleos, agentes e tarefas, – então liderada pelo ex-Governador do 
Estado e ora denunciado RICARDO VIERA COUTINHO. Este fora colocado no ápice do Núcleo 
Polı́tico e como lı́der do comando coletivo da organização criminosa, sendo de sua 
responsabilidade as manobras de planejamento/estruturação de bases para o nascimento e 
continuação das estratégias de corrupção concebidas pelo alto-comando da ORCRIM, assim como 
era de sua alçada a realização da articulação entre os Poderes Executivo e Legislativo do Estado. 

Como já elucidado pelas investigações tecidas no bojo da Operação Calvário ao longo de 
suas sete fases (e ainda em andamento), todas as ações descritas naquela denúncia (da ORCRIM) 
e nesta exordial acusatória demonstram que o presente denunciado, em que pese geralmente não 
praticar atos de execução dos delitos cometidos pela empresa delinquencial, agia diretamente na 
elaboração de esquemas criminosos que foram pensado no âmbito das suas gestões frente ao 
Poder Executivo paraibano.  

Os diversos áudios ambientais e documentos anexados àquela ação penal perante o 
TJPB (vide cautelar n° 0000835-33.2019.815.0000) demonstraram, por exemplo, o 
envolvimento direto do ora denunciado com o colaborador DANIEL GOMES (outro integrante do 
comando coletivo), tanto em processos de tomada de decisão (negociatas de propinas etc.), 
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quanto na de delegação de atos de execução para o cometimento de delitos, em caracterıśtica que 
guarda conformação com o crime de organização criminosa. 

A liderança de RICARDO COUTINHO no comando coletivo do extenso e difuso 
empreendimento criminoso citado era uma consequência natural do cargo eletivo por ele ocupado 
(Governador do Estado entre 2011 e 2018), do prestı́gio polı́tico por ele conquistado no 
panorama regional e, principalmente, dos atributos de sua personalidade: forte e centralizadora, 
demonstrada por vários atos de concentração de poder. Esses predicados, em verdade, são 
historicamente conhecidos pela população em geral, pois foram percebidos desde quando 
exerceu o cargo de Prefeito de João Pessoa, e foram capazes de influenciar, inclusive, na formação 
da gestão subsequente.  

Ademais, é cediço que o presente increpado foi o principal responsável pela eleição do 
atual governador do Estado e que ainda comandou a manutenção, no Poder Executivo estadual, 
de pessoas de sua confiança no centro das decisões polı́ticas (algumas delas integrantes da 
ORCRIM).  

Note-se que não obstante a intensa e proposital compartimentação (das informações, 
notadamente) que havia entre os núcleos da ORCRIM referida e seus membros, a robusta 
investigação deixou claro que,  mesmo seguindo uma cadeia de confidencialidade, todos, ao 
final, reportavam-se ao ora denunciado, como detentor da informação, do poder de 
comando e enquanto destinatário final das propinas decorrentes das condutas criminosas 
praticadas pelos agentes operacionais. Assim, como bem posto na mencionada ação penal (n° 
0000015-77.2020.815.0000) ofertada junto ao Egrégio TJPB pelo delito de organização 
criminosa: não paira qualquer dúvida sobre o fato de o ora denunciado RICARDO COUTINHO ter 
sido o lı́der do comando coletivo da organização criminosa denunciada. 

Cumpre frisar que, embora o foco inicial da investigação tenha se centrado nos fatos 
ligados a chegada de DANIEL GOMES à Paraı́ba, nos idos de 2011, tem-se que ela desvelou, 
juntamente com as colaborações processuais firmadas, que este denunciado já havia começado a 
formatação e a estruturação da sobredita ORCRIM (que hipertrofiaria mais tarde) no âmbito da 
Prefeitura Municipal de João Pessoa, como se notou nas apurações relativas aos casos “cuia”, 
“jampa digital”, “do gari da Emlur” e “dos livros”. 

Registre-se que a própria penetração do colaborador DANIEL GOMES e de suas células 
de atuação neste Estado, após a intermediação feita por NEY SUASSUNA (igualmente réu por 
ORCRIM), apenas foi possı́vel com a autorização do presente increpado e por meio do pagamento 
de propinas, por duas vezes, no ano de 2010, nos valores, respectivamente, de R$ 200.000,00 e 
R$ 300.000,00 (a primeira antes e a segunda após as eleições gerais); tudo isso com os objetivos 
de demonstrar a “boa vontade” do citado colaborador e de reforçar o “compromisso” que 
RICARDO COUTINHO (ainda candidato) havia firmado com ele (DANIEL), no sentido de 
introjetar na sua futura gestão uma parceira “lucrativa” de negócios, notadamente na área da saúde.  

Estes eventos foram minuciosamente descritos nas colaborações premiadas de DANIEL 
GOMES (anexos 05 a 07) e LIVANIA FARIAS (anexo 02), que doravante acompanham esta exordial 
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acusatória. 

O desejo do ora denunciado de implementar o sistema de organizações sociais na 
gestão da saúde pública paraibana foi, no entanto, a força motriz para iniciar a ligação/conexão com 
outra organização criminosa já existente (no âmago das OSs, objeto da denúncia do MPRJ). Na 
verdade, a decisão de RICARDO COUTINHO de utilizar organizações sociais no fornecimento de 
serviços de saúde, inclusive, foi muito criticada pelos Procuradores do Estado da Paraı́ba, que 
entendiam que a implementação de uma Parceria Público Privada (PPP) traria melhores 
resultados na administração dos estabelecimentos de saúde. 

Tais fatos, restaram constatados do intercâmbio de mensagens entre o ex-Governador 
denunciado e a colaboradora LIVÂNIA FARIAS (Arquivo “6_29_2011_Res_ Bate-papo com Livania 
Farias em .html” – que segue anexo): 

From: ricovc@terra.com.br 
Sent: 29/06/2011 
21:55:29 
To:"Livania Farias." <livaniafarias@ig.com.br> Cc: 
Bcc: 
Subject: 
Res: Bate-papo com Livania Farias em 29/6/2011 
Nao. Deve ser feito com OS tal qual a maior parte dos Estados. Com empresas o debate ideologico é mais 
pesado. Nao dà 
------Mensagem original------ 
De: Livania Farias. 
Para: ricovc@terra.com.br 
Responder a: Livania Farias. 
Assunto: Res: Bate-papo com Livania Farias em 29/6/2011 
Enviada: 29 Jun, 2011 8:26 PM 

 
Ok amanha vamos ter um avanco maior hoje o dia foi muito cheio, mas em conversa sem muitos detalhes com os 
procuradores que foram pro treinamento eles acham que deveriamos fazer PPP sem OS e vao me dar um 
parecer com as justificativas, e tambem farei amanha o calculo que me pediu. 

 
------Mensagem original------ 
De: ricovc@terra.com.br 
Para: Livania Farias. 
Responder a: ricovc@terra.com.br 
Assunto: Bate-papo com Livania Farias em 29/6/2011 
Enviada: 29 Jun, 2011 18:17 

 
Participantes: 
------------- 
Ricardo Coutinho, Livania Farias 

 
Mensagens: 
--------- 
Ricardo Coutinho: Como està o contrato do hospital? Veja como fica o calculo do valor caso a gente honre os 
contratos com as cooperatiovas ate o termino previsto e abata no valor. Vamos correr com isso 

 
 
Ainda contextualizando o cometimento, por RICARDO COUTINHO, do crime especıf́ico 

objeto desta denúncia, tem-se, cronologicamente, o indisfarçável direcionamento na 
contratação da Cruz Vermelha Brasileira – filial Rio Grande do Sul (CVB/RS) para gerir o 
Hospital de Emergência e Trauma Sen. Humberto Lucena (HETSHL). 
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Nessa trilha, a apuração investigativa verificou que tal contratação decorreu da edição 
três atos normativos com o inequı́voco e essencial envolvimento do ex-Governador, o qual foi 
inicialmente orientado por DANIEL GOMES. O primeiro deles, em 04/07/2011, foi a publicação da 
medida provisória que instituiu o regramento das OSs na Paraı́ba; ato contı́nuo, no dia seguinte 
(05/07/2011), a colaboradora LIVANIA FARIAS, por meio de portaria, “confirmou a qualificação” 
da CVB/RS como OS no Estado da Paraı́ba, ao arrepio da lei; por fim, no dia 06/07/2011, foi 
assinado o contrato emergencial com o HETSHL. Os detalhes das circunstâncias laterais dessa 
pactuação já foram expostos pelo MPPB desde a segunda fase da Operação Calvário, bem como na 
supracitada denúncia sobre o crime de organização criminosa apresentada ao TJPB. 

Ademais, urge ainda acrescer, neste ponto, que reportagem da época afirmava que o 
Estado da Paraı́ba teria uma redução de despesas da ordem de R$ 48 milhões, por ano, com a 
contratação da CVB/RS para gerir o HETSHL. Isso porque o custo mensal de tal nosocômio seria 
reduzido de R$ 10,8 milhões para R$ 6,8 milhões, fato este que na realidade não foi verificado, 
conforme os relatórios operacionais do TCE/PB (contidos no processo TC nº 2.642/14). Veja-se: 

Encerrado o referido contrato emergencial, seguindo o script ajustado, fora realizada em 
2012 uma reunião em que DANIEL GOMES apresentou a RICARDO COUTINHO os custos do 
HETSHL que seriam utilizados no termo de referência. Depois dessa reunião com ora denunciado 
e lı́der da ORCRIM, LIVANIA FARIAS e DANIEL GOMES combinaram o pagamento da propina (a 
mensalidade extraı́da da elevação do custo real de manutenção) e o resultado foi informado ao 
então governador, como se infere dos seguintes trechos de suas colaborações premiadas: 

que a negociação da propina se deu quando DANIEL apresentou o valor da proposta; 
que DANIEL lhe perguntou quanto ela queria que fosse acrescentado no contrato 
para que DANIEL ficasse fazendo o repasse mensal; que DANIEL apresentou vários 
valores, como 350, 230...; que falou para DANIEL que alguns valores estavam muito 
altos e que não seria possível; que foi escolhido à é poca o valor de trezentos e poucos 
mil reais; que esse valor acrescido ao contrato seria repassado mensalmente; que 
após ter definido o valor da propina junto com DANIEL, informou ao governador 
sobre quanto seria repassado mensalmente; que RICARDO COUTINHO permaneceu 
calado; (LIVÂNIA FARIAS, colaboração - Anexo 03) 

 
No primeiro semestre do ano de 2012, LIVANIA FARIAS, RICARDO COUTINHO e 
WALDSON DE SOUZA agendaram uma nova reunião comigo na Granja, residência 
oficial do Governador, para tratarmos da nova contratação da CVB, momento em 
que apresentei o projeto de gestão do Hospital de Trauma, já direcionado, com 
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estudo detalhado produzido pela equipe técnica (documento anexo) e a minuta do 
edital de chamamento com as especificações necessárias para garantir o 
direcionamento da contratação. Após a apresentação, LIVANIA me pediu para que 
aguardasse do lado de fora da sala para que pudessem avaliar melhor a proposta 
por mim apresentada. Pouco depois, LIVANIA me levou ao seu carro, estacionado em 
frente, e me pediu para incluir no custo mensal do contrato o valor aproximado de 
R$ 300 mil. Eu me surpreendi com o pedido e questionei se não teria problemas em 
fazer tal ajuste, pois tínhamos acabado de mostrar o estudo sem esse valor a 
RICARDO e WALDSON. Em resposta, LIVANIA afirmou que o pedido teria sido 
feito pelo próprio governador – destinatário final da propina. Assim, pedi para 
incluir um valor pouco maior que o solicitado para cobrir os impostos que os 
fornecedores teriam para emitir nota fiscal e justificar os repasses. Ela concordou e 
combinamos que eu operacionalizaria o repasse mensal dos valores em espécie entre 
os fornecedores e o governador, por intermédio dela própria ou de seus prepostos. 
(DANIEL GOMES, colaboração - Anexo 6) (destacado) 

Esses reiterados pagamentos mensais de valores ilıćitos, cerca de R$ 350,000,00 
(trezentos e cinquenta mil reais), se estenderam pelo menos até 2018, tendo ocorrido 
pequenos incrementos durante esse perıódo, bem como alguns pagamentos de maior monta, 
tudo para atender as demandas especiais do grupo criminoso chefiado pelo ora denunciado. 
Nesse passo, algumas das várias gravações ambientais feitas pelo investigado colaborador 
DANIEL GOMES demonstram que RICARDO COUTINHO não só tinha total conhecimento dos 
pagamentos de propina referidos, como também tinha controle sobre eles e ainda os 
cobrava a DANIEL GOMES: 
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Como se percebe, com a referida reunião havida em 2012, foi aberta uma “conta 
corrente” destinada a receber as propinas decorrentes dos diversos crimes contra a 
Administração Pública perpetrados pela ORCRIM, “conta” esta então controlada por RICARDO 
COUTINHO, mas administrada diretamente por LIVANIA FARIAS, seguindo uma típica vertente 
de hierarquia e divisão de tarefas existentes entre os membros de uma mesma sociedade 
criminosa e que normalmente se faz para a preservação da imagem do seu líder central. 

Dessa forma, conforme a exaustiva investigação realizada ao longo da Operação 
Calvário e conforme o teor da citada denúncia quanto ao crime de organização criminosa, em 
que pese o increpado RICARDO COUTINHO não ter praticado diretamente atos de execução de 
grande parte dos crimes contra a Administração Pública (dentre outros) cometidos pela 
ORCRIM, vislumbra-se perfeitamente que ele foi o autor intelectual1 de todos eles. Isso não 
apenas porque ele era o lı́der do comando coletivo da empresa criminosa e o destinatário final 
dos valores públicos desviados, mas sobretudo porque detinha o domínio funcional dos 
fatos, sendo as suas atitudes prévias e os planos criminosos por ele elaborados, 

 
 

1. Pode acontecer, até mesmo, que ao autor intelectual não seja atribuída qualquer função executiva do plano criminoso 
por ele pensado, o que não afasta, contudo, o seu status de autor. Pelo contrário. Pela teoria do domínio do fato 
percebe-se, com clareza, a sua importância para o sucesso da infração penal. O art. 62, I, do Código Penal diz que a 
pena será ainda agravada em relação ao agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade 
dos demais agentes. (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral, vol. I. 19. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017. p. 
577) 
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essenciais para o sucesso de cada um dos delitos; ademais, acrescente-se que uma simples 
ordem/determinação do ora denunciado, enquanto principal comandante da ORCRIM em tela, 
era também suficiente para impedir, sobrestar ou encerrar a prática de qualquer dos delitos 
cometidos no âmbito dela, assim como era suficiente para mudar as suas dinâmicas factuais. 

Foi exatamente nesse contexto que LEANDRO NUNES AZEVEDO esteve no Rio de 
Janeiro/RJ, em agosto de 2018, por ordem direta de LIVANIA MARIA FARIAS e sob o comando 
maior do presente denunciado RICARDO COUTINHO, e ali recebeu aproximadamente R$ 
900.000,00 (novecentos mil reais) das mãos de MICHELLE LOUZADA CARDOSO, então 
secretária de DANIEL GOMES DA SILVA. O episódio criminoso em apreço, confirmado em 
minúcias por estes quatro colaboradores da Operação Calvário (réus na citada ação penal n° ° 
0003138-28.2019.815.2002), ocorreu em um hotel situado na zona sul da cidade fluminense e foi 
captado pelo sistema de câmeras do recinto, que registraram MICHELLE LOUZADA entregando 
uma caixa de vinho contendo o referido dinheiro ilı́cito a LEANDRO NUNES, no lobby do hotel. 
Este delito de Corrupção Passiva, em especial, é o objeto da presente denúncia e será 
descrito detalhadamente mais à frente nesta peça. 

Em sua colaboração premiada, LEANDRO NUNES (anexo 03) narrou o evento criminoso 
em apreço: 

LEANDRO: Dois dias antes do vídeo do fato [a entrega da caixa a Michelle em João 
Pessoa, LIVÂNIA me chamou na sala dela e disse que tinha um - incompreensível - da 
Cruz Vermelha para receber no Rio, de uma pessoa de DANIEL, que e a MICHELLE, e 
que era por volta de R$ 700 mil e perguntou quem podia ir lá receber esse recurso; 
que ela teve a ideia de parar alguns dos fornecedores, já que faltava um mês para 
iniciar a campanha de governador de JOÃO AZEVEDO, então a gente previa pagar 
alguns fornecedores com esse dinheiro, adiantado, para deixar um crédito com esses 
fornecedores. E me perguntou quem podia ir pegar esse dinheiro. Eu sugeri ZÉ 
NILSON, HENRIQUE BRITO, WEBER e o rapaz do carro de som, JU LIO, e ela disse que 
eu conversasse com eles para saber quem realmente poderia ir. E eu fui, conversei 
com eles. Falei com JU LIO do carro de som, mas ele ficou um pouco reticente e achei 
melhor ele na o ir, conversei com ZE NILSON, que disse que iria e também conversei 
com HENRIQUE, quem também disse que iria. Depois conversei com WEBER, que é de 
Campina Grande, que ficou um pouco reticente, mas depois, no outro dia, disse que 
iria. E eu combinei com eles para que fossem no dia do evento, no dia que ficou 
agendado para receber o dinheiro, para o Rio e que ficassem num hotel próximo a 
Copacabana. HENRIQUE disse que tinha local para ficar lá e combinei com eles 
assim. Eu comprei as minhas passagens com o dinheiro que eu tinha em casa, que 
era também que eu tinha recebido da Cruz Vermelha, e também reservei o hotel e a 
passagem pela agência TURMALINA. Peguei um voo das 17h, que vai para Brasília e 
depois vai para o Rio. No dia da viagem, DANIEL GOMES DA SILVA esteve lá na 
secretaria e Livânia me chamou na sala dela e confirmou a viagem e passou o 
telefone de MICHELLE, que ela tinha adquirido para falar comigo, através do qual eu 
deveria me comunicar com ela no dia do evento pela manhã , para informar em 
qual hotel eu estava, e ela iria ao meu encontro no hotel em que eu estivesse. No dia 
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da viagem fui ao shopping e comprei um celular daqueles pequenos, botei um chip 
com um CPF que eu peguei na internet numa lista de concurso. Cheguei no Rio por 
volta de 21h e no outro dia pela manhã liguei para MICHELLE.  

DR. ROMUALDO: Quando você estava em Brasília, recebeu alguma ligação? 

LEANDRO: Recebi uma ligação de WALDSON, mas não era referente a essa viagem, 
não recordo qual o conteúdo, mas que eu saiba, ele não sabia que eu estava 
viajando. Acredito que ele ligou para saber algo referente a campanha de 
governador. Liguei para MICHELLE por volta de 8:00, 8:30 e informei o hotel e o nu 
mero do apartamento em que eu estava e ela disse que ia chegar lá por volta das 
10h. Nos encontramos no saguão do hotel e ela disse: “eu trouxe esse vinho para você”. 
Eu agradeci, tomamos café, nos despedimos, peguei a caixa e subi para o quarto. Ao 
chegar no quarto e abrir a caixa, vi que tinha mais dinheiro do que havia sido 
combinado, quase R$ 900 mil reais, quando tinha ficado acertado R$ 700 mil. 

Na mesma trilha, a colaboradora LIVANIA FARIAS (no anexo 23) igualmente descreveu 
em detalhes como ocorreu o crime ora em exame: 
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Ratificando o grau de excelência e organização da sociedade criminosa investigada, a 
qual causou descomunais danos aos cofres do Estado da Paraı́ba, é de se ressaltar que nesse 
crime do Rio de Janeiro-RJ o colaborador DANIEL GOMES chegou a catalogar toda a origem dos 
valores ilícitos entregues a ORCRIM liderada pelo denunciado RICARDO COUTINHO, quando 
restou identificada uma cadeia de fornecedores das organizações sociais (alguns já forneciam para 
o Hospital Metropolitano de Santa Rita - HMSR2) que contribuı́ram para abastecer o “caixa da 
propina” criado pelo alto comando do grupo criminoso então investigado (Arquivo “VF Planilha 
com os valores que compõem os 900 mil anexo 1.xlsx”): 

 
 

2  Anote-se que apesar de DANIEL GOMES já estar recebendo propina do HMSR, ainda não havia acerto pré-definido 
no momento desse pagamento. Ou seja, apesar de ele receber propina de fornecedores do HMSR, a dı́vida paga à 
ORCRIM se referia a do HETSHL. 

FORNECEDORES DA PARAIBA QUE PAGARAM PROPINA NO RJ  
(QUE FOI UTILIZADO PARA O PAGAMENTO DOS 900 MIL) 

UNIDADE SERVIÇO EMPRESA FORNECEDOR VALOR DA 
PROPINA 

DATA DO 
RECEBIMENTO 

NUMERO NOTA 
FISCAL 

REFERÊN
CIA 

TR CONSULTORIA 
SAADE RJ 
SERVIÇOS 
DE APOIO 

MICHEL R$ 57.000,00 22/6/2018 233  

HMSR IMAGEM 
DIMPI 

GESTAO EM 
SAUDE LTDA 

CAMISAO R$ 82.000,00 22/6/2018 1000147 
abril, 
2018 

MAMA LIMPEZA E 
PREDIAL 

VIPOR 
SERVIÇOS 

ESPECIALIZ
ADOS LTDA 

MA 

JOELSON R$ 32.000,00 26/6/2018 

Esse pagamento 
ocorreu em 

13/04/2018, 
saiu da conta do 
IPCEP Agência: 

2301 Conta: 
25123-2. 

 

TR LIMPEZA 

LYNN 
CONSULTOR

IA DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

LTDA 

MARCELO ADIB R$ 37.000,00 26/6/2018 320 E 323 
fevereiro, 

2018 

MAMA 
LIMPEZA E 
PREDIAL 

VIPOR 
SERVIÇOS 

ESPECIALIZ
ADOS LTDA 

MA 

JOELSON R$ 16.500,00 28/6/2018 

Esse pagamento 
ocorreu em 

13/04/2018, 
saiu da conta do 
IPCEP Agência: 

2301 Conta: 
25123-2.  

 

HMSR ENG CLINICA 

HUNTER 
CIENTIFICA 
COMERCIAL 
E SERVIÇOS 

LTDA 

CLAUDIO R$ 23.700,00 4/7/2018 35 
CONSULT

ORIA 

MAMA ENG CLINICA 

HUNTER 
CIENTIFICA 
COMERCIAL 
E SERVIÇOS 

LTDA 

CLAUDIO R$ 25.000,00 4/7/2018 

Esse pagamento 
ocorreu em 

27/03/2018, 
saiu da conta do 
IPCEP Agência: 

2301 Conta: 
25123-2. 
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TR LIMPEZA 

LYNN 
CONSULTOR

IA DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

LTDA 

MARCELO ADIB R$ 38.000,00 9/7/2018 330 E 331 
março, 
2018 

MAMA ENG CLINICA 

HUNTER 
CIENTIFICA 
COMERCIAL 
E SERVIÇOS 

LTDA 

CLAUDIO R$ 25.000,00 10/7/2018 

Esse pagamento 
ocorreu em 

30/05/2018, 
saiu da conta do 
IPCEP Agência: 

2301 Conta: 
25123-2.  

 

HMSR ENG CLINICA 

HUNTER 
CIENTIFICA 
COMERCIAL 
E SERVIÇOS 

LTDA 

CLAUDIO R$ 73.000,00 11/7/2018 37 
abril, 
2018 

MAMA 
LIMPEZA E 
PREDIAL 

VIPOR 
SERVIÇOS 

ESPECIALIZ
ADOS LTDA 

MA 

JOELSON R$ 63.000,00 16/7/2018 

Esse pagamento 
ocorreu em 

14/06/2018, 
saiu da conta do 
IPCEP Agência: 

2301 Conta: 
25123-2.  

 

HMSR ENG CLINICA 

HUNTER 
CIENTIFICA 
COMERCIAL 
E SERVIÇOS 

LTDA 

CLAUDIO R$ 49.000,00 17/7/2018 39 
maio, 
2018 

HMSR ENG CLINICA 

HUNTER 
CIENTIFICA 
COMERCIAL 
E SERVIÇOS 

LTDA 

CLAUDIO R$ 51.000,00 20/7/2018 39 
maio, 
2018 

TR LIMPEZA 

LYNN 
CONSULTOR

IA DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

LTDA 

MARCELO ADIB R$ 39.000,00 20/7/2018 330 E 331 
março, 
2018 

HMSR 
LIMPEZA E 
PREDIAL 

VIPOR 
SERVIÇOS 

ESPECIALIZ
ADOS LTDA 

MA 

JOELSON R$ 18.000,00 23/7/2018 13  

TR IMAGEM 
DIMPI 

GESTÃO EM 
SAÚDE LTDA 

CAMISAO R$ 49.700,00 23/7/2018 1000151 maio, 
2018 

MAMA LIMPEZA E 
PREDIAL 

VIPOR 
SERVIÇOS 

ESPECIALIZ
ADOS LTDA 

MA 

JOELSON R$ 40.000,00 25/7/2018 

Esse pagamento 
ocorreu em 

25/07/2018, 
saiu da conta do 
IPCEP Agência: 

2301 Conta: 
25123-2.  

 

TR CONSULTORIA 
SAADE RJ 
SERVIÇOS 
DE APOIO 

MICHEL R$ 57.000,00 25/7/2018 235  
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Assim, demonstradas a liderança do comando coletivo da organização criminosa pelo 

denunciado RICARDO COUTINHO e a sua evidente autoria (na qualidade de autor intelectual) 
quanto ao delito em exame (pagamento de R$ 900 mil reais de propina no Rio de Janeiro-RJ), far-
se-á uma breve análise da atuação dos coautores no mesmo evento criminoso, para em seguida 
descrevê-lo em detalhes. 

1.3 DA ATUAÇÃO DOS DEMAIS COAUTORES NA ORCRIM E NESTE CRIME 
ESPECÍFICO - DANIEL GOMES, LIVÂNIA FARIAS, LEANDRO NUNES E MICHELLE 
LOUZADA 

 
A. DANIEL GOMES DA SILVA 

Nesta toada, de maneira similar à realizada nas ações penais n° 0000015-
77.2020.815.0000 e 0003138-28.2019.815.2002, deve-se aqui brevemente pontuar a atuação de 
DANIEL GOMES DA SILVA, colaborador que era o principal integrante do núcleo econômico da 
ORCRIM e um dos que exercia o comando coletivo dela. 

Sua personalidade voltada para a prática de delitos contra a Administração Pública já 
pode ser notada desde a época em que ele, enquanto Superintendente da TOESA SERVICE, 
apresentou proposta superfaturada para contrato de manutenção de ambulâncias da Secretaria 
de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Em conjunto com o Subsecretário Executivo da SES-RJ, a 
mencionada empresa de DANIEL GOMES foi usada no desvio de recursos públicos em quantia 
superior a R$ 1,5 milhão de reais, no perıódo entre junho de 2008 e outubro de 2009. 

HMSR INVESTIMENT
O 

CARDIOVEN
T COMERCIO 
E SERVIÇOS 

LTDA 
(MAQUET 

DO BRASIL) 

SAULO R$ 120.000,00 27/7/2018 

Esse pagamento 
ocorreu em 

19/07/2018, 
saiu da conta do 
IPCEP Agência: 

2301 Conta: 
25122-4.  

 

TR LIMPEZA 

LYNN 
CONSULTOR

IA DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

LTDA 

MARCELO ADIB R$ 38.000,00 27/7/2018 330 E 331 
março, 
2018 

HMSR 
LIMPEZA E 
PREDIAL 

VIPOR 
SERVIÇOS 

ESPECIALIZ
ADOS LTDA 

MA 

JOELSON R$ 42.000,00 31/7/2018 13  

TR LIMPEZA 

LYNN 
CONSULTORI

A DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

LTDA 

MARCELO ADIB R$ 19.000,00 2/8/2018 339 E 338 
abril, 
2018 

HMSR IMAGEM 
DIMPI 

GESTAO EM 
SAUDE LTDA 

CAMISAO R$ 90.000,00 2/8/2018 1000152 
maio, 
2018 
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Contudo, à medida que a reputação da TOESA SERVICE se desgastava perante a 
sociedade, diante dos reiterados escândalos de corrupção, DANIEL GOMES decidiu camuflar sua 
atividade empresarial – e sua rotina de pactos criminosos com agentes estatais – através do uso 
de entidades do terceiro setor, especialmente as organizações sociais (OSs). 

A primeira OS por ele utilizada foi o ITCI – Instituto de Tecnologia, Capacitação e 
Integração Social. Consoante foi apurado na Operação Assepsia, feita pelo Ministério Público 
norte riograndense, DANIEL GOMES valeu-se, na oportunidade, da “parceria” do ITCI para ser 
contratado pelo Municı́pio de Natal-RN, em abril de 2011, com o fim de realizar ações de 
combate à dengue.  

Tem-se que na referida operação DANIEL GOMES veio a ser denunciado em 2012, 
respondendo, mais uma vez, pelos delitos de Peculato e de Dispensa Indevida de Licitação, além 
de Associação Criminosa, estando o processo-crime em curso perante a 2ª Vara Federal de 
Natal/RN (Processo nº 0002338-34.2013.4.05.8400). 

No mesmo ano em que o Instituto de Tecnologia, Capacitação e Integração Social foi 
contratado em Natal/RN (2011), o colaborador em apreço decidiu iniciar uma ação ainda mais 
audaciosa, começando a sua infiltração na CRUZ VERMELHA BRASILEIRA (CVB) e, em especial, 
na filial do Estado do Rio Grande do Sul. 

Já no que concerne à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – FILIAL DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL, que tem gestão independente do órgão central, não se vislumbrou 
qualquer ato que registrasse a entrada oficial de DANIEL GOMES nessa organização, o que 
demonstra que a sua atuação tem sempre ocorrido de maneira dissimulada.  

Vê-se, assim, que ao ter se valido do nome e do CNPJ de uma entidade sem fins 
lucrativos (OS), DANIEL GOMES havia começado a atuar sob uma nova roupagem, entretanto, 
continuou inalterado o costumeiro desvio de rendas públicas, verificado diversas vezes em sua 
atividade “empresarial”.  

Por tais circunstâncias, o MPRJ posteriormente apresentou denúncia na qual se 
imputam condutas delituosas praticadas pela organização criminosa infiltrada na CRUZ 
VERMELHA BRASILEIRA – FILIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, assim como no IPCEP – 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL, dentre outras entidades 
do terceiro setor, incluindo o Orgão Central da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, a filial da CVB no 
Estado de Sergipe.  

Tanto a denúncia do MPRJ quanto a do MPPB (já citada antes) narram que o 
colaborador DANIEL GOMES, para possibilitar a incorporação das verbas públicas desviadas ao 
seu patrimônio (ou sua entrega aos agentes públicos que integravam a ORCRIM), firmou uma 
rotina criminosa estável, permanente e especializada, com nı́tido poder de corromper; tal 
proceder delituoso era necessário em razão de os recursos públicos envolvidos terem sido 
destinados a organizações sociais, de modo que ele não poderia simplesmente se apropriar 
diretamente dos mesmos. Destarte, foi elaborada a seguinte metodologia: 
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1. 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; 

2. 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; 

3. 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; e 

4. 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 ilıćitas, que poderiam reverter tanto para 
o enriquecimento pessoal do agente público quanto para o financiamento 
ilıćito de campanhas eleitorais. 

No contexto do Estado da Paraı́ba, tem-se que esse modus operandi foi inicialmente 
utilizado por DANIEL GOMES no âmbito da gestão do Hospital de Emergência e Trauma feita 
pela CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – FILIAL RS, após uma reunião ocorrida em 2012 (como já 
afirmado acima), entre ele o ora denunciado RICARDO COUTINHO, ocasião em que foi aberta 
uma “conta corrente” de valores ilícitos oriundos dos vários delitos funcionais cometidos 
pela ORCRIM, destinados ao incremento patrimonial de seus membros e ao custeio dos 
planos de manutenção no poder por seu núcleo político; tal “conta” era controlada pelo 
presente denunciado, mas gerenciada diretamente por LIVANIA FARIAS, com o auxı́lio do também 
colaborador LEANDRO NUNES. 

Esse “caixa” delituoso era alimentado por reiterados repasses mensais de valores 
ilıćitos por DANIEL GOMES, no valor aproximado de R$ 350,000,00 (trezentos e cinquenta mil 
reais), tendo havido ainda no perı́odo (até 2018) alguns pagamentos de maior vulto. Dentre 
esses casos de entregas de propina de maior monta insere-se o crime objeto desta peça, qual 
seja, o pagamento de aproximadamente R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) feito por 
DANIEL GOMES ao caixa da ORCRIM liderada pelo increpado RICARDO COUTINHO, tendo ambos 
se valido, direta e respectivamente, das ações de MICHELLE LOUZADA, LEANDRO NUNES e LIVANIA FARIAS. 

B. LIVÂNIA MARIA DA SILVA FARIAS 

A coautora do crime em exame, já denunciada no bojo das ações penais n° 0000015-
77.2020.815.0000 e 0003138-28.2019.815.2002 é Ex-Secretária de Administração do Estado da 
Paraı́ba, tendo sido mantida no cargo pelo atual governo estadual até 15/03/2019, sendo 
atualmente uma colaboradora processual na Operação Calvário. 
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LIVANIA FARIAS fazia parte do comando coletivo da retrocitada ORCRIM e era 
responsável pela arrecadação de valores (propina) “por dentro” e “por fora”, enviando seus 
subalternos (LEANDRO AZEVEDO e LAURA FARIAS) para recolherem as quantias previamente 
acertadas, como aconteceu no crime objeto desta denúncia. Ela era considerada a 
“administradora” do caixa da propina da ORCRIM e estruturou/executou mecanismos de 
ocultação desses recursos, bem como era a pessoa responsável pela escolha de alguns dos 
agentes econômicos. Ainda teve papel fundamental na irregular “qualificação” da CVB/RS 
enquanto organização social no Estado da Paraı́ba, possibilitando que esta OS firmasse contrato 
de gestão com o governo estadual, como se verá adiante. 

Nos idos de julho de 2011 o Estado da Paraı́ba, alegando uma situação caótica (de 
emergência) no Hospital de Emergência e Trauma Sem. Humberto Lucena (HETSHL), celebrou o 
Contrato de Gestão n° 01/2011 com a CVB/RS. A época, frise-se que essa organização social 
não detinha qualquer experiência em administração hospitalar (apenas em 30 de 
novembro de 2010 foi criado o Departamento de Gestão e Consultoria em saúde, em seu 
organograma). Experiência esta que, com mais razão, haveria de ser almejada, diante da grande 
relevância e carga de trabalho do HETSHL.  

A carência de expertise da CVB/RS ficou igualmente demonstrada pela ausência, em 
seu quadro de funcionários, de profissionais com habilitação em administração 
hospitalar. Além do mais, investigando-se os convênios (com a União) firmados pela CVB/RS, ao 
tempo da celebração do referido contrato com o Estado da Paraı́ba, pode-se perceber que todas 
as atividades desenvolvidas pela mencionada OS se deram, estritamente, no âmbito do municı́pio 
de sua sede (Porto Alegre/RS).3 Ainda vale pontuar que esses contratos tinham por objeto a 
feitura de “acompanhamento psicossocial”, ou seja, nenhum dos dois estava associado à 
gestão hospitalar propriamente dita.  

Por isso, ao firmar o Contrato de Gestão nº 01/2011, a colaboradora LIVANIA FARIAS, na 
qualidade Secretária Estadual de Administração, descumpriu violentamente a norma extraı́da do 
Art. 10 da Lei nº 9.454/11 do Estado da Paraıb́a, que doravante previa os requisitos para 
celebração de contratos de gestão com organizações sociais: 

“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; 
 

 
 

3.http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/consulta?paginacaoSimples=false&tamanhoPagina=&offset=&di
recaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CnumeroConvenio%2CnumeroOriginal%2Cuf%2C
municipioConvenente%2Csituacao%2Cobjetivo%2CorgaoSuperior%2Corgao%2Cconcedente%2Cconvenente%2Cdat
aInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2CvalorCelebrado&convenente=2819885. 
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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. 

 
Ainda é interessante mencionar, consoante informações colhidas em meio aberto, que a 

contratação da referida instituição, no âmbito da Paraı́ba, deu-se de forma excepcional, sem 
prévia licitação (dispensa), não havendo dados acerca de sua capacidade financeira em 
suportar as diversas contratações sob sua gerência, uma vez que toda gestão do Hospital de 
Emergência e Trauma passou para suas mãos, em particular, quanto à contratação de pessoal 
e/ou funcionários. 

Concluiu-se, dessa forma, que inexistia experiência suficiente que amparasse a 
escolha da CVB/RS e nem comprovação da sua capacidade financeira para suportar os ônus e 
os riscos inerentes à administração do HETSHL. Ao lado disso, a celeridade da contratação 
foi outro ponto que sempre chamou a atenção dos órgãos de controle e induzia a prática 
de sondagem prévia. As apurações, no entanto, estavam (até então) adstritas aos aspectos 
formais (de gravidade não elidida) de dois instrumentos: da Dispensa de Licitação nº 027/11 e 
do Contrato de Gestão nº 001/2011. E esse mesmo modo de agir (ou foco de ação) se seguiu, 
quando das análises incidentes sobre as derivações deste último. 

Ademais, o reconhecimento da natureza de organização social da CVB/RS pela 
colaboradora LIVANIA FARIAS ocorreu de forma indireta, baseado na qualificação de 
organização social feita pelo Municı́pio de Balneário de Camboriú/SC. 

O Tribunal de Contas da União (TCU), que inicialmente acompanhou o surgimento da 
parceria em referência, no Processo TC 032.791/2011-9, constatou diversas irregularidades na 
celebração e execução do referido contrato gestão, podendo-se destacar:  
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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”; 

3) “qualificação/confirmação da contratada como organização social, sem 
que tenham sido preenchidos os requisitos legais”; 

4) “fundamentação indevida (art. 24, XXIV, da Lei 8.666/93) para contratação da 
entidade mediante dispensa de licitação”; 

5) “celebração de contrato de gestão sem definição de metas a serem atingidas e 
sem os respectivos prazos para execução, bem como sem previsão expressa dos 
critérios objetivos de avaliação 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) “transferência de recurso à contratada sem a aferição de resultados”. 

Os requisitos para o reconhecimento da natureza de organização social pelo Municı́pio 
de Balneário de Camboriú/SC eram incompatı́veis com a citada Lei Estadual nº 9454/2011, de 
maneira que LIVANIA FARIAS não poderia ter feito a confirmação da sua qualificação, como 
preconiza o Art. 33, da norma paraibana. Com isso, nota-se claramente que a mencionada 
colaboradora praticou ato ilegal ao reconhecer a CVB/RS como organização social no âmbito do 
Estado da Paraı́ba. 

Vale asseverar, inclusive, que a supradita qualificação pelo Municı́pio de Balneário de 
Camboriú/SC foi imediatamente cancelada e a CVB/RS foi declarada inidônea naquela 
cidade. Uma das razões, conforme apurado no Processo Administrativo de Penalização nº 
2012021104, foi o fato de a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – FILIAL DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL ter transferido, irregularmente, cerca de R$ 1,25 milhão para a CRUZ 
VERMELHA BRASILEIRA – FILIAL DO ESTADO DO MARANHAO, “sem previsão, autorização ou 
cobertura contratual”. 

Nesse passo, esperava-se que com tal declaração de inidoneidade (como em 
qualquer gestão proba e eficiente), o Estado da Paraíba revisse a qualificação indireta da 
CVB/RS, pois fundamentava-se naquela feita pelo sobredito município catarinense. 
Todavia, não foi o que aconteceu.  

Após o desenrolar das fases da Operação Calvário e as colaborações premiadas 
celebradas, verifica-se que a motivação para a qualificação e manutenção incondicional da 
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CVB/RS como organização social era nitidamente clara. Como já afirmado acima, a ORCRIM 
integrada por LIVANIA FARIAS e liderada pelo denunciado RICARDO COUTINHO passou a ter 
acesso, desde essa época, a pagamentos periódicos de propinas ordenados por DANIEL GOMES, a 
exemplo do episódio do repasse de cerca de R$ 900 mil reais feito na cidade do Rio de 
Janeiro/RJ, fato objeto desta exordial acusatória. 

C. LEANDRO NUNES AZEVEDO 

Este coautor do crime em apreço estava hierarquicamente submetido a LIVANIA FARIAS 
na estrutura da ORCRIM retrocitada, onde integrava o chamado núcleo financeiro operaional, 
tendo sido um dos maiores responsáveis pela coleta de propina da empresa criminosa. Hoje, 
ostenta a qualidade de colaborador processual no bojo da Operação Calvário. 

Nessa trilha, apurou-se que LEANDRO AZEVEDO, apesar de ter formalmente exercido o 
cargo de assessor de LIVANIA FARIAS na Secretaria Estadual de Administração, na realidade 
intermediava o recebimento de valores espúrios da organização criminosa e ainda os 
acondicionava em sua residência, tudo de acordo com as ordens desta última.  

Foi desempenhando esse seu papel na ORCRIM que LEANDRO AZEVEDO, em agosto de 
2018, após ordem direta de LIVANIA FARIAS, dirigiu-se até a cidade do Rio de Janeiro/RJ e 
recebeu a quantia ilıćita aproximada de R$ 900 mil reais (em espécie) de DANIEL GOMES, que 
lhe fora repassada em mãos por MICHELLE LOUZADA, secretária deste último. Após tal entrega, 
LEANDRO AZEVEDO, conforme as orientações do alto comando da empresa criminosa 
(LIVÂNIA e RICARDO), ainda distribuiu os valores ilícitos recebidos entre eventuais 
fornecedores da campanha eleitoral vindoura e um antigo credor da ORCRIM, tendo ainda 
retornado a João Pessoa/PB com uma pequena parcela do vultoso montante recebido. 

D. MICHELLE LOUZADA CARDOSO 

A coautora MICHELLE CARDOSO, por sua vez, possuıá uma função análoga à de 
LEANDRO AZEVEDO, porém dentro do núcleo de comando de DANIEL GOMES (núcleo 
econômico), cabendo a ela efetuar pagamentos e executar decisões da organização delituosa 
sobredita. 

Nesse panorama, quanto ao delito objeto desta denúncia, MICHELLE LOUZADA, no 
anexo 01 de sua colaboração premiada, ao encontro das declarações dos demais colaboradores, 
afirmou o seguinte: 

Que, em 2018, diante da dificuldade de enviar recursos para a Paraíba para ajudar 
na campanha do governador eleito da Paraíba, João Azevedo, a pedido de DANIEL 
GOMES encontrei com Sr. LEANDRO NUNES, em agosto/2018, num Hotel na Zona Sul 
do Rio de Janeiro, entregando ao mesmo a quantia de R$ 900 mil numa caixa de 
vinho. QUE o encontro ocorreu no dia 08 de agosto de 2018. Que nesse dia cheguei 
para trabalhar no escrito rio da ONTARGET LOCAÇA O por volta das 9:00h da manhã, 
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localizado na Av. Luí s Carlos Prestes, 410, sala 303, na Barra da Tijuca, Rio de 
Janeiro. QUE ao chegar fui direto a sala de DANIEL GOMES, como fazia todos os dias, 
momento em que DANIEL pegou em seu blazer a chave do veículo COROLLA, de 
propriedade da empresa ONTARGET LOCAÇA O, utilizado por ele em seu dia a dia, e 
determinou que eu fosse ao HOTEL HILTON, em Copacabana, encontrar uma pessoa 
que estaria hospedada lá e entregasse uma caixa que estava no porta malas do 
carro (…) 

Dessa maneira, conforme o excerto acima e as demais colocações já apresentadas, resta 
clara a coautoria de MICHELLE LOUZADA no crime de Corrupção Passiva imputado nesta 
exordial acusatória ao denunciado RICARDO COUTINHO, delito este que será descrito abaixo 
em maiores detalhes. 

2 DOS FATOS 
 
2.1 ENCONTRO ENTRE DANIEL GOMES E LIVÂNIA FARIAS 
 

Consoante o que foi apurado nas investigações realizadas na seara da Operação 
Calvário, perto do mês de agosto de 2018, DANIEL GOMES se encontrou com LIVANIA FARIAS e 
pactuou o pagamento de pelo menos R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)4 a tı́tulo de propina.  

A data do pagamento seria definida em seguida, possivelmente após os valores serem 
totalmente reunidos dos fornecedores da CVB/RS. Esses fatos são inferidos do interrogatório de 
LEANDRO AZEVEDO5, quando ele narra que antes da sua viagem, LIVANIA FARIAS já havia lhe 
perguntado se ele tinha disponibilidade de ir ao Rio de Janeiro/RJ.  

A finalidade do pagamento ilícito em questão era a de garantir que o denunciado 
RICARDO COUTINHO e a colaboradora LIVÂNIA FARIAS, assim como outros agentes 
políticos integrantes da ORCRIM, continuassem a influenciar na manutenção dos 
contratos de gestão celebrados entre o Estado da Paraíba e a CVB/RS (além do IPCEP), 
assim como de municiar de recursos o núcleo político da organização, para que o plano de 
perpetuação do grupo à frente Poder Executivo paraibano continuasse a ser executado no 
possível próximo mandato eletivo. 

A disponibilidade do dinheiro foi confirmada por volta do dia 06/08/2018, pois nessa 
data LIVANIA FARIAS chamou LEANDRO AZEVEDO em seu gabinete e lhe confirmou que a 
propina estaria disponı́vel no Rio de Janeiro/RJ para recebimento. Na oportunidade, a então 
Secretária Estadual de Administração informa a LEANDRO AZEVEDO o contato telefônico que 
lhe fora repassado por DANIEL GOMES e que seria utilizado por MICHELLE CARDOSO para a 
operacionalização do repasse do dinheiro ilıćito. 

 
 

4  Tal valor acabou sendo superior, como será posteriormente explicado. 
5  Entre 02m30s e 3m00s 
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2.2 SELEÇÃO DE EVENTUAIS FORNECEDORES E DE CREDORES DA ORCRIM 
 

Ainda na reunião supramencionada, LIVANIA FARIAS determinou que LEANDRO 
AZEVEDO selecionasse possíveis fornecedores da campanha eleitoral de 2018, que 
pudessem viajar ao Rio de Janeiro-RJ, para que lhes fossem repassados pela ORCRIM os 
valores espúrios que seriam pagos por DANIEL GOMES. Nesse ponto, é necessário explicar 
que LEANDRO AZEVEDO não poderia simplesmente retornar para João Pessoa/PB com todo o 
dinheiro da propina em sua bagagem, pois havia o risco de alguma fiscalização aeroportuária 
encontrar a enorme quantia, o que poderia ocasionar o conhecimento público do sofisticado 
esquema criminoso arquitetado pelo denunciado RICARDO COUTINHO e 
executado/administrado diretamente pelos demais envolvidos. 

Entre os dias 06 e 07 de agosto de 2018 o colaborador LEANDRO AZEVEDO buscou um 
credor e três possíveis fornecedores da ORCRIM para levá-los ao Rio de Janeiro/RJ. Foram 
eles: (i) José Nilson de Lima, proprietário da Adesivo dois Comunicação Visual ltda; (ii) 
Henrique de Mattos Brito, proprietário da Prática Sinalização LTDA; (iii) Weber Júlio Paiva 
Vasconcelos, proprietário da Plastfort – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda, e (iv) João 
Freire Filho (Júnior do Carro de Som), proprietário da J.R. Som e Publicidade Ltda. 

Dentre estes, tem-se que apenas João Freire Filho se recusou a receber o dinheiro na 
capital fluminense, de modo que os demais aceitaram encontrar o colaborador LEANDRO 
AZEVEDO no dia 08/08/2018, no bairro de Copacabana. 

Iniciam-se então, os preparativos para a viagem referida. Com o escopo de se esquivar 
de qualquer risco de identificação, LEANDRO AZEVEDO foi às Lojas Americanas, comprou um 
celular pré-pago descartável, escolheu um número de CPF aleatório em listas de concurso 
público disponı́veis na internet, e cadastrou o aparelho recém-adquirido em nome desta pessoa. 

Em 07/08/2018, no final da tarde, LEANDRO AZEVEDO viajou para o Rio de Janeiro/RJ, 
em um voo da empresa GOL Linhas Aéreas6: 

 

 
 

6  Os voos do presente colaborador estão identificados no arquivo RESPOSTA - OFICIO 004_2019 (GAECO PB).docx , 
que consiste na resposta da GOL. 
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Ao chegar no Rio de Janeiro, LEANDRO AZEVEDO se hospedou no HILTON 

COPACABANA PALACE, um hotel de alto luxo localizado no bairro de Copacabana: 

  

Apurou-se que José Nilson de Lima hospedou-se no Excelsior Hotel e Weber Júlio 
Paiva de Vasconcelos ficou em um hotel próximo ao Belmond Copacabana Palace. Por seu 
turno, Henrique de Matos Britto viajou no dia seguinte, pela manhã, e ficou hospedado no 
apartamento de um amigo, também em Copacabana. 

2.3 PREPARATIVOS PARA ENTREGA DO DINHEIRO FEITOS POR MICHELLE 
LOUZADA CARDOSO A MANDO DE DANIEL GOMES DA SILVA 

 
No Rio de Janeiro-RJ, nesse mesmo dia 07/08/2018, MICHELLE CARDOSO também se 

organizou para o encontro ilıćito; os preparativos para a operação de repasse da propina 
começam a serem efetivados. Pela tarde, MICHELLE CARDOSO, do seu terminal nº (21)99366-
2005, efetuou telefonemas para o terminal nº (21) 970128388, pertencente a José Barbosa 
Bezerra, um policial militar aposentado que está identificado, em sua agenda, como “JOSE 
SEGURANÇA”.  

Ao longo dos diálogos telefônicos, ficou evidente que MICHELLE CARDOSO estava 
atendendo às determinações diretas de DANIEL GOMES, na procura um “serviço de escolta” para 
uma operação entre as 08h e 18h, do dia seguinte (08/08/2018). Veja a sequência de ligações: 

- ligação do terminal (21) 99366-2006 no dia 07/08/2018 às 15:25:15 - 
MICHELLE CARDOSO fala para JOSE BEZERRA que DANIEL gostaria de ter uma 
palavra com ele na Barra da Tijuca, ao que JOSE responde que se encontra na 
Paraı́ba;  

- ligação do terminal (21) 99366-2006 no dia 07/08/2018 às 16:38:44 - 
MICHELLE CARDOSO pergunta a JOSE 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 JOSE 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 - JOSE 
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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 interrogatório, LEANDRO AZEVEDO informou que efetuou um 
contato telefônico com MICHELLE CARDOSO pela manhã, através do aparelho celular 
descartável, para confirmar o recebimento da propina.  

No dia 08/08/2018, por volta de 09h45, a colaboradora MICHELLE CARDOSO se 
deslocou da Barra da Tijuca para o Leme em um dos carros do “escritório” de DANIEL GOMES, 
sendo escoltada por outro veıćulo, conduzido por Cristiano Camerino, ex-cabo do Exército, e 
que na época trabalhava como motorista da CVB/RS. 

No trajeto, o veıćulo de Cristiano Camerino chegou a se distanciar do automóvel de 
MICHELLE LOUZADA, por causa de um sinal de trânsito, o que a levou a efetuar um contato 
telefônico com ele. Na ocasião, Cristiano Camerino informou que estava na altura do Shopping 
“Downtown”, enquanto MICHELLE passava pelo metrô Jardim Oceânico, dizendo, então, que iria 
“devagarinho” para que Cristiano a alcançasse (ligação do terminal 21 99366-2006 no dia 
08/08/2018 às 09:49:29). 

Na ligação seguinte (às 10:24:05 do dia 08/08/2018), MICHELLE LOUZADA fala com o 
seu marido e diz que que não poderia atender, porque estava ocupada realizando a “operação”. 

Cerca de dez minutos depois, MICHELLE LOUZADA telefonou para o terminal (21) 
99193-7761, utilizado por ANTONIO CARVALHO (TUIM), outro auxiliar de DANIEL GOMES, 
informando que havia “saído do hotel” e que estaria na rua de trás, que seria um trecho da Nossa 
Senhora de Copacabana situado no Leme, provavelmente, sinalizando que a “operação” havia 
sido finalizada: 

ANTONIO: Pronto.  
 

MICHELLE: E. 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: E 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) 
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Combinando, então, os dados de localização das antenas utilizadas por MICHELLE 
CARDOSO com a descrição realizada por ela em seu diálogo, restou apurado pelo MPRJ que o 
encontro de MICHELLE havia ocorrido no hotel Hilton Copacabana.  

2.4 DO ENCONTRO ENTRE MICHELE LOUZADA CARDOSO E LEANDRO NUNES DE 
AZEVEDO (08.08.2018) 

 
As imagens obtidas através do sistema de câmeras de segurança do supracitado hotel 

permitiram acompanhar a sequência dos atos. Observe-se: 

 

10:24:45 – MICHELLE CARDOSO chega no 
Hilton Copacabana a bordo do Toyota 
Corolla preto da “ON TARGET” (placa LSD 
7331). MICHELLE desembarca e retira uma 
caixa do porta-malas do veículo, 
transportando-a para dentro do hotel. No 
outro veı́culo, 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 MICHELLE 
para fazer a proteção do dinheiro. Em 
seguida, o ex-militar retorna ao Toyota 
Corolla prata e o estaciona. 

Identificação de Cristiano Camerino 

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

Imagens da Câmera do hotel Copacabana, em 
08.08.2018(mesmo casaco e calça jeans) 

 
  

 

Dado que a operação do dia 08/08/2018 havia sido precedida, na véspera, de pedidos 
de indicação de um segurança e que MICHELLE CARDOSO foi escoltada por Cristiano Camerino, 
um ex-militar, assim como por Antônio Carvalho, amigo ı́ntimo e braço direito de DANIEL 
GOMES, era evidente que a missão de MICHELLE CARDOSO envolvia o transporte de dinheiro ou 
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bens de grande valor. 

 

Nas câmeras, a operação continua: 

 

10:26:06 – MICHELLE CARDOSO chega à 
recepção do hotel Hilton Copacabana e 
comunica-se por interfone com o LEANDRO 
AZEVEDO, que descerá para receber a caixa.  

  

10:29:09 – MICHELLE CARDOSO chega no 
bar do “lobby” do hotel, e deposita a caixa 
em uma das cadeiras, sentando-se à mesa, 
onde pede um café.  

  

10:32:00 – LEANDRO AZAVEDO chega ao 
bar do “lobby”, cumprimenta MICHELLE 
CARDOSO, e senta-se à mesa para uma 
breve conversa. Em seu interrogatório, 
LEANDRO AZEVEDO narra que ela lhe disse: 
“eu trouxe esse vinho para você” 
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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.  

 

  

10:33:41 – LEANDRO AZEVEDO dirige-se 
até o balcão do bar do “lobby”, para assinar a 
comanda do café que MICHELLE CARDOSO 
pediu.  

  

10:34:25 – LEANDRO AZEVEDO sai do bar 
do “lobby”, carregando a caixa deixada por 
MICHELLE CARDOSO.  
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10:34:28 – MICHELLE CARDOSO entra no 
veıćulo Toyota Corolla prata da “ON 
TARGET” (placa LRB 3273), que a estava 
aguardando na porta do hotel.  

 
Registre-se que o acondicionamento de dinheiro em espécie dentro de caixas de bebida 

é um expediente usual para ocultar a natureza ilıćita da transação realizada. Essa prática foi, 
inclusive, relatada por outros colaboradores no âmbito da Operação Calvário, os quais 
destacaram que era corriqueiro o uso de caixas de vinho para acomodar e repassar valores de 
propina em espécie. 

A noite do mesmo dia 08/08/2018, David Gomes da Silva, que também integra a 
ORCRIM supramencionada e é genitor de DANIEL GOMES, ligou para MICHELLE LOUZADA 
perguntando se ela “foi fazer aquela missão”, ao que esta respondeu afirmativamente (cfr. ligação 
do terminal 21 99366-2006 no dia 08/08/2018 às 17:34:33); o objetivo do contato era conferir 
se a operação criminosa havia ocorrido sem intercorrências. 

Restou claro o comando de DANIEL GOMES na mencionada operação, pois o repasse de 
vultosa propina, com o envolvimento do segurança da própria CVB/RS, o contato telefônico com 
o policial aposentado que normalmente fazia a segurança da ORCRIM, o envolvimento executório 
do amigo pessoal do DANIEL GOMES, bem como a confirmação dos sucesso da operação pelo 
próprio pai deste colaborador, demonstram claramente que a operação foi executada sob 
seu comando.  

A partir da comanda assinada pelo hóspede no bar do “lobby” do hotel, para pagar o 
café que MICHELLE CARDOSO havia pedido, foi possı́vel identificar o colaborador LEANDRO 
AZEVEDO, que estava hospedado no quarto 1704 do Hilton Copacabana: 
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Comanda assinada por LEANDRO AZEVEDO 
Foto extraı́da do perfil de Facebook da esposa: 

http://www.facebook.com/danielabraz7 

 

 
Ficha do hóspede do quarto 1704, em nome de LEANDRO AZEVEDO, CPF nº 007.645.204-23 
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2.5 DO INTERROGATÓRIO DE LEANDRO NUNES AZEVEDO E DA SURPRESA QUANTO 
AO VALOR ENTREGUE DENTRO DA CAIXA DE VINHO 

 
Em interrogatório, LEANDRO AZEVEDO narrou os fatos que sucederam após a entrega 

da caixa de vinho com dinheiro de propina. Primeiro, ele se deslocou até 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 continha o montante aproximado de R$ 900.000,00 
(novecentos mil reais) em espécie.  

Inicialmente, o plano era entregar R$ 250.000,00 a José Nilson de Lima, R$ 250.000,00 
a Henrique de Mattos Brito e R$ 200.000,00 a Weber Júlio de Paiva Vasconcelos. Todavia, 
com a quantia extra, alguns valores foram incrementados. A repartição acabou reorganizada da 
seguinte forma: R$ 250.000,00 para José Nilson de Lima, outros R$ 300.000,00 a Henrique de 
Mattos Brito e R$ 200.000,00 ou R$ 250.000,00 a Weber Júlio de Paiva Vasconcelos7. 

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

Assim, LEANDRO AZEVEDO efetuou uma ligação do telefone clandestino para João 
Freire Filho (Júnior do Carro de Som), organizador de diversos carros de som, contratando a 
todos e solicitando à testemunha que lhe enviasse algumas contas bancárias para que ele 
pudesse depositar os pagamentos. Tais depósitos totalizaram R$ 75.000,00. O restante, em 
torno de R$ 15.000,00, foi trazido pelo colaborador para João Pessoa-PB (para ser guardado em 
sua residência), já que era esse valor residual que não traria desconfiança, caso fosse ele 
abordado por algum órgão fiscalizatório ou policial. 

2.6 PRIMEIRO PAGAMENTO: JOSÉ NILSON DE LIMA. R$ 250.000,00 
 

Encerrada a contagem do dinheiro e o contato com João Freire Filho, LEANDRO 
AZEVEDO saiu do hotel por volta do meio-dia e foi ao hotel de José Nilson de Lima para deixar o 
pagamento da testemunha. Ouvido no procedimento investigatório, este último confirmou ter 
recebido o dinheiro do referido colaborador, 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 

 
 

7  Nesse ponto, assinala-se pequena divergência no interrogatório, no qual o colaborador confessa, com pequena 
dúvida, o pagamento de R$ 250.000,00 a Weber Júlio e este, ao ser ouvido, declarou ter recebido R$ 200.000,00. Para 
se evitar eventual discussão sobre o valor, optou-se pelo menor valor, prestigiando-se o in dubio pro reo.  
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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 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;” 

Encerrada a primeira entrega de dinheiro ordenada pela ORCRIM, LEANDRO AZEVEDO 
retorna ao hotel para se reabastecer de dinheiro e iniciar o segundo pagamento. 

2.7 SEGUNDO PAGAMENTO: HENRIQUE DE MATTOS BRITO. R$ 300.000,00 
 

De volta ao seu quarto, LEANDRO AZEVEDO coloca R$ 300.0000,00 na sua mochila e vai 
ao encontro de Henrique de Mattos Brito. Veja-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 
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depoente trouxe para João Pessoa;”  

Encerrada essa etapa, LEANDRO AZEVEDO novamente retorna ao Hotel Hilton, para 
apanhar o dinheiro referente ao terceiro pagamento. 

 

2.8 TERCEIRO PAGAMENTO: WEBER JÚLIO PAIVA VASCONCELOS (CREDOR DA 
ORCRIM). R$ 250.000,00 

 
Ato contı́nuo, LEANDRO AZEVEDO se desloca até o hotel onde se encontrava Weber 

Júlio Paiva Vasconcelos, que ficava próximo ao Hotel Belmond Copacabana Palace. Veja-se 
relevante trecho o interrogatório de LEANDRO AZEVEDO: 

“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.” 

Também ouvida, a testemunha Weber Júlio confirmou o recebimento do valor na 
capital fluminense, alegando ter recebido R$ 200.000,00, porém, ao contrário dos demais, 
tal quantia visava ao pagamento de dívidas da ORCRIM e não ao eventual fornecimento 
futuro de produtos ou serviços. 

No retorno para o seu hotel, LEANDRO AZEVEDO passou na agência do Banco do Brasil 
mais próxima e pegou envelopes para efetuar o último pagamento. A necessidade de efetuar 
depósitos em diversas contas bancárias decorreu do limite de R$ 10 mil reais para depósitos 
não identificados no caixa do banco e do limite de cinquenta cédulas por envelope, que 
permitiria inserir apenas R$ 5 mil reais por invólucro. E possı́vel, inclusive, identificar o seu 
regresso ao hotel após esse terceiro pagamento, conforme imagem registrada pela câmera do 
saguão do hotel Hilton: 
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(Pasta Cam_27. Arquivo 02.exe. Horário: 13h55min9s) 

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

 
Constatou-se que as contas bancárias informadas por João Freire Filho tinham os 

seguintes titulares: Willington Alves Freire, Mozart Alves de Araújo, Jaciara dos Santos Silva e 
Luciano Alves Vieira, e Renato Teófilo da Silva. Ao voltar ao mencionado hotel, LEANDRO 
AZEVEDO narrou em seu interrogatório que preencheu uma parte dos envelopes bancários 
endereçados a estes beneficiários.  

Na sequência, o primeiro deslocamento de LEANDRO AZEVEDO foi para a Agência 
Botafogo (0257) do Banco do Brasil. Em seguida, ele se dirigiu à Agência Copacabana (0597), 
também do Banco do Brasil. Cada beneficiário supracitado recebeu 03 (três) envelopes contendo 
R$ 5.000,00, totalizando R$ 15.000,00 por beneficiário. Como foram 05 (cinco) beneficiários, o 
valor total repassado a João Freire Filho foi de R$ 75.000,00. Tal informação foi confirmada pelo 
Banco do Brasil, que efetuou os levantamentos de envelopes depósitos não identificados com 
destino à Paraı́ba naquela data e obteve a identificação visual de LEANDRO AZEVEDO quanto aos 
titulares8. 

Ao se analisar as imagens do caixa automático do Banco do Brasil, fica evidente que os 
valores foram depositados pelo colaborador LEANDRO AZEVEDO. A sua fisionomia é melhor 
identificada na última série de depósitos, feita na agência Copacabana. Observe-se que após o 
terceiro pagamento, o colaborador trocou de roupa no Hotel Hilton Copacabana antes de sair.  

Na comparação entre a imagem da saı́da do hotel e a imagem do terminal de 
autoatendimento do banco, é facilmente perceptı́vel o uso da mesma camisa, mochila e óculos, 

 
 

8  Arquivo Resposta ao OFICIO Nº 0109_2019.pdf 
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sem falar na sua fisionomia: 

 
LEANDRO AZEVEDO saindo do saguão do hotel. 

Câmera do Saguão (Pasta Cam_27 arquivo 02.exe). 
Horário: 14:39:06 

 
LEANDRO AZEVEDO depositando em favor 
de Renato Teófilo da Silva.  
Foto da câmera do caixa automático – 
Agência Copacabana. Arquivo Resposta ao 
OFICIO Nº 0109_2019.pdf. 

 
Encerrados todos os pagamentos, LEANDRO AZEVEDO retornou ao seu hotel. Ele 

novamente é visto realizando o “check out”, às 18hs52min do dia 08/08/2018. Apesar de as 
câmeras não terem capturado o momento, o sobredito colaborador aproveitou o momento para 
se desfazer do aparelho celular utilizado para contatar MICHELLE CARDOSO, jogando-o em uma 
cesta de lixo no saguão. 

Ao retornar à Paraíba, o LEANDRO AZEVEDO encontrou-se pessoalmente com a 
também colaboradora LIVÂNIA FARIAS e informou que “tudo tinha dado certo” e que 
DANIEL GOMES havia entregado mais dinheiro espúrio do que havia sido combinado. Na 
oportunidade, ele informou que o excesso foi repartido entre Henrique de Mattos Brito 
(possível fornecedor) e Weber Júlio Paiva Vasconcelos (credor), bem como que parte da 
propina fora depositada em favor de João Freire Filho (possível fornecedor). 

3 DOS PEDIDOS 
 

Ante ao todo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, através de 
seus representantes subscritores, imputa ao denunciado RICARDO VIEIRA COUTINHO, já 
qualificado, o cometimento do delito tipificado no Art. 317, §1º, c/c Art. 62, I, e c/c Art. 29, caput, 
todos do Código Penal pátrio. 

Destarte, requer o Ministério Público Estadual que seja a presente denúncia autuada 
para, na sequência, instalar-se o devido processo penal, sendo, ao final, proferida a competente 
sentença penal condenatória, após a devida instrução criminal, de tudo ciente o Parquet. 
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Outrossim, o Ministério Público Estadual ainda requer: 

(I) a decretação da perda de cargo, emprego, função pública ou mandato eletivo do ora 
increpado como efeito secundário (e necessário) da condenação – nos termos do Art. 
92, inciso I, alı́nea “a”9; 

(II) a fixação do valor mínimo para reparação dos danos (materiais) causados pela 
infração penal em tela, considerando os prejuıźos sofridos pelo erário do Estado da 
Paraı́ba (Art. 387, IV, do CPP), como forma de efetivação da norma do Art. 91, I, do 
Código Penal, no valor mıńimo de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). 

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

 

João Pessoa/PB, 13 de maio de 2020. 

 
 
 

 
 

Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho 
Procurador-Geral de Justiça 

  
 
 
 
 
 

 

Octávio Celso Gondim Paulo Neto 
Promotor de Justiça  

Coordenador do GAECO/PB 

Rodrigo Silva Pires de Sá 
Promotor de Justiça  

Coordenador da CCRIMP 

 
 
 

 
 
 

 

Eduardo de Freitas Torres 
Promotor de Justiça  
Membro da CCRIMP 

Manoel Cacimiro Neto 
Promotor de Justiça  

Membro do GAECO/PB 

 
 
 
 

 
 

9  “Na alínea “a”, além do conceito de funcionário público contido no art. 327 do CP, deve ser analisado se o 
crime ocorreu no exercício das funções exercidas pelo agente, isto é, se ele se valeu das facilidades 
proporcionadas por sua função para praticar o delito. Ademais, como a lei fala em perda de, e não da função 
pública, o efeito alcança qualquer função pública, não se limitando àquela momentaneamente exercida pelo agente.” 
(MASSON, Cleber. Código Penal comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
MÉTODO, 2014. p.474) 



                MINISTE RIO PU BLICO DA PARAIBA 
             GR UP O D E  ATUA ÇÃ O ESP EC IA L CO NTRA  O  CR IME  OR G AN IZA D O  -  GAECO  

Página 35 de 37 

 
 
 

 
 

 

Rafael Lima Linhares 
Promotor de Justiça  

Membro do GAECO/PB 

Romualdo Tadeu de Araújo Dias 
Promotor de Justiça  

Membro do GAECO/PB 
  
 

 

 

Reynaldo Di Lorenzo Serpa Filho 
Promotor de Justiça  

Membro do GAECO/PB 

Alberto Vinícius Cartaxo da Cunha 
Promotor de Justiça  

Membro do GAECO/PB 
 

 
Dennys Carneiro Rocha dos Santos 

Promotor de Justiça  
Membro do GAECO/PB 
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4 ROL DE TESTEMUNHAS 
 

1. JOSE NILSON DE LIMA, portador do CPF nº 171.147.803-20, nascido em 29/12/1959, natural 

de CAMPINA GRANDE - PARAIBA, filho de DALVA DE SOUSA LIMA e de JOSE JUSTINO DE LIMA, 

domiciliado no(a) Rua Tabatinga, s/n - Centro, no Edifıćio 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 

08/09/1961, filho de ARLENE HOLANDA DE MATTOS BRITO e de HUGO VARELLA DE MATTOS 

BRITO, domiciliado no(a) AVENIDA CABO BRANCO, Nº 4248, AP. 102-B – CABO BRANCO, cidade 

de João Pessoa/PB; 

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

06/07/1983, filho de MARTHA OZANEIDE PAIVA VASCONCELOS e de ERALDO PEREIRA DE 

VASCONCELOS, domiciliado no(a) RUA JULIO FERREIRA TAVARES, nº 252, SANDRA 

CAVALCANTE, CEP 58410-868, cidade de Campina 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 MIRTES ALVES FREIRE e de JOAO FREIRE, domiciliado no(a) RUA 

DOM CARLOS GOUVEIA COELHO, nº 159, CENTRO, CEP 58011-030, cidade de João Pessoa/PB; 

5. DANIEL GOMES DA SILVA (colaborador), empresário, 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/RJ, atualmente em prisão domiciliar; 

6. LIVÂNIA MARIA DA SILVA FARIAS (colaboradora), portadora do CPF nº 602.413.064-34, 

nascida em 17/08/1968, natural de Sousa/PB, filha de LUZIA SOARES BARBOSA e de ANTONIO 

BARBOSA DA SILVA, domiciliada no(a) AV. NEGO, nº 303, TAMBAU , CEP 58039-100, João 

Pessoa/PB; 

7. LEANDRO NUNES AZEVEDO (colaborador), 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 João Pessoa/PB; 

8. 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 
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Cardoso, inscrito no CPF sob o nº 090.386.427-41, residente Rua Paraı́so nº 430, Casa 3, Jardim 

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

Duque de Caxias/RJ. 

João Pessoa/PB, 13 de maio de 2020. 

  
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho 

Procurador-Geral de Justiça 
 
  

 
 
 
 

 

Octávio Celso Gondim Paulo Neto 
Promotor de Justiça  

Coordenador do GAECO/PB 

Rodrigo Silva Pires de Sá 
Promotor de Justiça  

Coordenador da CCRIMP 

 
 
 

 
  

Eduardo de Freitas Torres 
Promotor de Justiça  
Membro da CCRIMP 

Manoel Cacimiro Neto 
Promotor de Justiça  

Membro do GAECO/PB 
 
 
 

 
 

  
Rafael Lima Linhares 

Promotor de Justiça  
Membro do GAECO/PB 

Romualdo Tadeu de Araújo Dias 
Promotor de Justiça  

Membro do GAECO/PB 
  

 

 

Reynaldo Di Lorenzo Serpa Filho 
Promotor de Justiça  

Membro do GAECO/PB 

Alberto Vinícius Cartaxo da Cunha 
Promotor de Justiça  

Membro do GAECO/PB 
 

 
Dennys Carneiro Rocha dos Santos 

Promotor de Justiça  
Membro do GAECO/PB 

 


