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EXMO(A) SR(A) JUIZ DE DIREITO DA ___ VARA CRIMINAL DE JOÃO PESSOA/PB

Procedimento de Investigação Criminal nº 007/2020/GAECO

 

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA,  por  seus

subscritores,  Procurador-Geral  de  Justiça,  Promotores  integrantes  do  Grupo  de

Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) e da Comissão de Combate aos

Crimes de Responsabilidade e a Improbidade Administrativa (CCRIMP), no uso de suas

atribuições constitucionais (art. 129, inciso 1, da CR/88) e legais (art. 40, incisos V e IX,

da Lei Complementar Estadual nº 97 /10), com destaque para o art. 41 do Código de

Processo Penal e com base no conjunto probatório colhido no bojo do Procedimento

Investigatório  Criminal  identificado  em  epígrafe  e  das  demais  medidas  cautelares

esparsas, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência oferecer 

DENÚNCIA

em face de:

(1) RICARDO VIEIRA COUTINHO

(2) CORIOLANO COUTINHO

(3) GILBERTO CARNEIRO DA GAMA
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(4) DANIEL GOMES DA SILVA (colaborador)

(5) WALDSON DIAS DE SOUZA 

(6) MAURÍCIO ROCHA NEVES

(7) ALUISIO FREITAS DE ALMEIDA JUNIOR

(8) AMANDA ARAUJO RODRIGUES

I.  DA  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA  DESCORTINADA  PELA  OPERAÇÃO

CALVÁRIO 
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Ínclito  Magistrado,  cumpre  inicialmente  registrar  que  a  presente

denúncia  decorre  dos  fatos  noticiados  nos  autos  do  processo  nº.  0000015-

77.2020.8.15.0000,  o  qual  tramita  junto  ao  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  e

descortinou a atuação de organização criminosa que vilipendiou os cofres do Estado

da Paraíba durante  anos,  e  teve por  elemento central  o  então Governador,  o  Sr.

RICARDO VIEIRA COUTINHO (ora também denunciado).

Graficamente pode assim ser representado o esquema descortinado:
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A denúncia da ORCRIM teve por base o compartilhamento de parte

do acervo probatório da Operação Calvário (1ª fase), desempenhada pelo MPRJ contra

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

INSTITUTO  DE  PSICOLOGIA  CLÍNICA  EDUCACIONAL  E  PROFISSIONAL,  Organizações

Sociais  (OSs)  que  foram  utilizadas,  pelo  denunciado  DANIEL  GOMES  DA  SILVA  (e

seguidores  →  todos  denunciados  pelo  GAECC/RJ),  como  instrumento  para  a

estruturação de verdadeiras organizações criminosas (ORCRIMs) em diversos Estados

da Federação, como “modelo de negócio” para a captação de dinheiro fácil.

No âmbito do Estado da Paraíba,  a OPERAÇÃO CALVÁRIO almejou,

inicialmente, colher matrizes de provas qualificadas para aclarar quais agentes públicos

ou  políticos  compunham/compõem  a  estrutura  de  tal  empreendimento  criminoso;

bem assim quais foram (ou são) as metodologias por eles aplicadas para a realização

dos desvios de recursos públicos, restando, todavia, clara uma das engrenagens desse

sistema  de  corrupção  sistêmica:  a  da  utilização,  como  se  disse,  das  OSs  para  a

perpetuação de um projeto de poder e para a obtenção de vantagens ilícitas, via caixa

de “propina”.

Após este trabalho investigativo inicial, foi elaborada e protocolizada

a denúncia referente à Organização Criminosa, percebendo-se que a ORCRIM atuou na

área da saúde com a opção pela internalização das aludidas organizações sociais (OSs),

com o fito de azeitar massivos desvios de recursos, graças a aderência subjetiva de

“agentes econômicos”.

Tais  recursos  tinham  finalidade(s)  definida(s):  a  (i)  estabilização

financeira e longa permanência dos integrantes do grupo criminoso na Administração

Pública do Estado (captura do Poder),  aliado,  por  óbvio,  com o (ii)  enriquecimento

ilícito de todos os seus integrantes (grupo público, em sentido amplo, e empresarial).
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As  investigações  identificaram/apontaram/evidenciaram  que  a

ascensão  do  denunciado  RICARDO  VIEIRA  COUTINHO  ao  cargo  de  Governador  do

Estado da Paraíba, bem assim a infiltração e a aderência dos seus comandados, muitos

dos quais egressos da prefeitura municipal de João Pessoa/PB, que passaram, não só a

gerir administrativamente o Estado, mas também a escalar e estruturar as atividades

da empresa criminosa, sem olvidar que a presente organização criminosa já teria dado

espasmos de sua existência no âmbito municipal, bastando rememorar o “caso Cuiá”,

“Jampa Digital”, “do gari da Emlur”, “dos livros”, os quais desnudaram a organização e

parte dos seus principais atores.

A investigação revela um verdadeiro planejamento orquestrado para

captura do poder público estadual, num primeiro momento, por um grupo criminoso

forte e articulado,  na medida em que as ações desenvolvidas  por  seus integrantes

foram orquestradas  para,  uma vez  dentro da  estrutura política  e  administrativa do

Estado, valer-se de todo tipo de vantagens indevidas (econômicas e/ou pessoais) em

detrimento da máquina administrativa e da população.

Observou-se ainda, como restará nessa peça demonstrado, que havia

o  intuito  de  perpetuar  o  ganho/enriquecimento  ilícito  mesmo  após  eventual

desgarramento  do  Poder.  Isso  através  de  utilização  de  meios  que  aparentariam

licitude  e  esconderiam  os  reais  beneficiários  através  de  empresas  e  pessoas

interpostas.

Frise-se: na denúncia citada o Ministério Público da Paraíba expôs a

Organização  Criminosa  capitaneada  por  Ricardo  Coutinho,  a  qual  funcionava

basicamente  se  utilizando  do  capital  direcionado  por  DANIEL  GOMES  DA  SILVA  –

oriundo das  Organizações  Sociais  que  gerenciava,  contratadas  de  modo

fraudulento/ilícito pelo Poder Público ou de seus fornecedores –. Os valores aplicados
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pela Organização Criminosa tinham origem absolutamente ilícita, pois todos decorriam

ou da referida contratação irregular das OSs (Cruz Vermelha, IPCEP, por exemplo) ou do

aporte  de  numerário  dos  fornecedores/parceiros  dos  empreendimentos  ilícitos  de

DANIEL (propina).

O  que  aqui  será  exposto  consiste  em  um  recorte  daquilo  que  foi

apurado na investigação inicial e posteriormente aprofundado; segundo linha traçada

pelo Sr. DANIEL GOMES DA SILVA, ora denunciado, em suas autodeclarações quando de

subscrição de acordo de colaboração premiada. Os fatos típicos se relacionam com o

esquema criminoso que se valeu do LABORATÓRIO FARMACÊUTICO INDUSTRIAL DA

PARAÍBA/LIFESA – empresa pública estadual – durante a gestão do Sr. RICARDO VIEIRA

COUTINHO.

As  condutas  criminosas  perpetradas  pelos  participantes  desse

esquema foram reveladas durante o procedimento investigatório criminal (OPERAÇÃO

CALVÁRIO) e corroboradas pelas medidas cautelares subjacentes, como também pelas

colaborações processuais.

Restou  demonstrado  e  denunciado,  que  o  grupo  liderado  por

RICARDO VIEIRA COUTINHO foi  pródigo na criação de mecanismos e condutas  que

pudessem render aos seus componentes a apropriação de verbas públicas, praticando

fraudes das mais diversos matizes, sobretudo por meio da utilização de organizações

sociais e a adoção massiva de métodos fraudulentos de contratação de fornecedores,

seja por inexigibilidade de licitação, seja por processos licitatórios viciados, sem olvidar

da aquisição superfaturada de produtos e serviços e da lavagem de dinheiro;  tudo

inserido  no  seio  de  um  silêncio  obsequioso  dos  órgãos  de  persecução  e  controle

estaduais.

Todas as operações eram determinadas e geridas com braço forte e

olhar atento por RICARDO VIEIRA COUTINHO, seja diretamente, seja através de seus
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gestores  e  comandados,  a  exemplo  de  seu  irmão  e  “ministro”  CORIOLANDO

COUTINHO, conhecido por CORI.

Posta  a  explicação acima,  a  denúncia  que originou o processo nº.

0000015-77.2020.8.15.0000  tratou  apenas  da  existência  dessa  organização  (sua

composição e dinâmica de atuação) e parte dos seus agentes. Os episódios criminosos

em específico estão sendo postos em investigações e denúncias autônomas, como a

presente que versará sobre a utilização perniciosa do LIFESA.

II. DA EXECUÇÃO DO PROJETO CRIMINOSO SOBRE O LIFESA

 

Nesta oportunidade cumpre traçar a imagem do modo de utilização

do LIFESA pela organização criminosa chefiada pela então governador do Estado da

Paraíba, o sr. RICARDO VIEIRA COUTINHO.

A  ORCRIM  em  destaque  se  apropriou  de  empresa  pública  –

inoperante  e  inviável  economicamente –  para,  através  de  aporte  substancial  de

dinheiro dos cofres do Estado da Paraíba, lavagem de capitais e superfaturamento de

fornecimento de bens e serviços, camuflar o real intuito de se apropriar de dinheiro

público.

E  isso  efetivamente  ocorreu  através  da  aquisição  de  toda  a

participação  privada  do  LIFESA  pela  organização  criminosa  (através  de  empresa

interposta e dominada pela quadrilha), ao mesmo tempo em que a gestão da empresa

pública viabilizou uma enorme estruturação material (nova sede e indústria, novos e

caros  maquinários  e  insumos  etc),  possibilitando  que,  através  de  procedimentos

fraudulentos  de  dispensa  de  licitação,  a  ORCRIM  firmasse  contratos  com  a
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administração de entidades públicas prestadoras de serviços de saúde.

Grife-se: Toda essa engenhosa artimanha controlada e supervisionada

pelo chefe da ORCRIM, RICARDO VIEIRA COUTINHO, envolvendo inclusive pessoas de

sua convivência íntima, a exemplo de sua companheira AMANDA RODRIGUES.

Para esse mister criminoso, a ORCRIM se valeu de seu know-how, já

que  a  Organização  Social  CRUZ  VERMELHA  BRASILEIRA  –  gerenciada  por  DANIEL

GOMES DA SILVA (denunciado e colaborador),  realizou procedimento similar com o

laboratório público de Goiás - IGUEGO SA.

Assim,  o laboratório estatal  (1)  deveria  ser  estruturado através  de

investimento  público,  (2)  com  a  atuação  de  empresa  dominada  pela  ORCRIM  no

sentido de adquirir TODA a participação privada na empresa pública, (3) sempre com

anuência  e  conivência  da  administração  do  LIFESA  em  não  barrar/dificultar  tais

procedimentos. Feito isso (4) o LIFESA passaria a celebrar contratos de fornecimento

(através de revenda ou fabricação própria) de medicamentos a entidades públicas de

prestação  do  serviço  de  saúde,  controladas  por  Organizações  Sociais  –  CRUZ

VERMELHA e IPCEP -, (5) valendo-se de ilícita dispensa de procedimento licitatório.

No caso em comento (6) a ORCRIM utilizou a TROYSP como empresa

interposta  para  entrar  no  LIFESA,  possuindo  naquela  como  sócio  oculto  RICARDO

VIEIRA  COUTINHO.  Mesmo  oculto,  a  participação  de  RICARDO  COUTINHO  era

constante e enérgica como efetivo comandante. 

CUMPRE REGISTRAR:  RICARDO COUTINHO ERA O EFETIVO DONO

DA  TROY,  determinando  seus  passos  por  meio  de  DANIEL  GOMES,  E  SUA

PARTICIPAÇÃO FORMAL ACONTECERIA POSTERIORMENTE nos  próximos  passos  da

ORCRIM.

A ORCRIM contava com pessoas que funcionavam como “sócios de

fachada”  das  empresas  utilizadas,  objetivando  encobrir  os  reais  gestores  e
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proprietários;  NÃO  APENAS  NO  CASO  DO  LIFESA/TROYSP,  mas  também  de  outras

empresas, cujos fatos estão sob investigação.

TUDO para  atender  a  vontade  insaciável  de  enriquecer  através  de

desvio de verbas públicas da ORCRIM, e, principalmente, o intuito de RICARDO VIEIRA

COUTINHO de gerenciar e participar ativamente da empreitada criminosa. No caso em

comento,  buscou o gerente PERPETUAR seus  ganhos de modo oculto,  participando

diretamente da sociedade que integra o LIFESA.

II.a. DO INÍCIO DO PROJETO CRIMINOSO

O Laboratório  Industrial  Farmacêutico do Estado da Paraíba  S/A –

LIFESA,  é  uma sociedade  anônima de  economia mista,  criada  pela  Lei  Estadual  nº

6.562, de 28 de novembro de 1997, caracterizada como uma Instituição Científica e

Tecnológica - ICT, na forma da Lei Federal nº. 10.973, de 02 de dezembro de 2004.

Dentro de seus objetivos está a pesquisa científica e tecnológica, o desenvolvimento e

a produção de medicamentos e produtos farmacêuticos destinados, prioritariamente,

à rede estadual de saúde e ao Sistema Único de Saúde – SUS.

A Organização Criminosa ora denunciada, por meio de seu dirigente

(RICARDO  VIEIRA  COUTINHO)  e  do  SR.  DANIEL  GOMES  DA  SILVA,  passou a  atuar

decisivamente na estrutura e no futuro da empresa nos idos de 2011, decidindo que

aquela seria a “galinha dos ovos de ouro” da empreitada criminosa.

Através  do ingresso  do então Governador  do Estado da Paraíba  –

RICARDO VIEIRA  COUTINHO  –  na  qualidade  de  sócio  oculto  do  LIFESA,  a  ORCRIM

planejou  inteligentemente  a  reestruturação  do  laboratório,  com  ludibriamento  de

parte do corpo gestor através de um falacioso plano de investimento, além de reversão
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de grande volume de dinheiro público para o aparelhamento do laboratório com o fito

de EXCLUSIVAMENTE trazer lucro privado aos denunciados.

O ingresso do denunciado RICARDO VIEIRA COUTINHO se deu  por

meio da TROYSP (empresa interposta  comandada por  RICARDO),  na qual  haveria  a

participação de sócios fictícios  (empresa  laranja)  de modo a  formalmente  ocultar o

efetivo  dono  da  participação  na  sociedade.  Assim,  o  gerente  da  ORCRIM  seria

agraciado com os lucros futuros do Laboratório arrebatado mesmo que não estivesse

mais no Poder do Governo do Estado da Paraíba, isso após a aquisição da parte privada

do LIFESA.

A partir da Operação Calvário e as medidas investigativas utilizadas

durante o seu curso foi possível identificar que a empreitada criminosa fundada em

2011  enveredou  por  outros  caminhos,  diferente  do  comumente  existente  e

identificado:  em  busca  de  recursos,  a  ORCRIM  adquiriu  a  participação  societária

privada no Laboratório Público da Paraíba – LIFESA S.A., por meio de uma empresa de

fachada,  a  "TROYSP",  criada  para  ocultar  a  identidade  dos  seus  efetivos  acionistas

DANIEL GOMES DA SILVA e  RICARDO VIEIRA COUTINHO.

Tal  manobra  se  valeu,  evidentemente,  de  interpostas  pessoas  –

laranjas -, dispostas voluntariamente ao concurso de crimes. Ademais, a joint venture

criminosa mirou em empresa pública falida e sem expressão,  para a  qual  ninguém

olhava, tudo com o objetivo de impedir o aumento do risco do ato de corrupção.

De  acordo  com  o  conteúdo  do  Acordo  de  Colaboração  Premiada

firmado entre a Procuradoria-Geral da República (PGR) e DANIEL GOMES DA SILVA, o

colaborador  conheceu  o  LIFESA,  em  2012,  por  intermédio  do  então  Secretário  de

Saúde do Estado, WALDSON DE SOUZA.

Na  oportunidade o LIFESA  contava com três acionistas: o Estado da

Paraíba,  a  Companhia  de  Desenvolvimento  do  Estado  da  Paraíba  (CINEP)  e  um
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particular chamado Roberto Marinho, que detinha cerca de 20% de suas ações.

Segundo  o  colaborador,  o  denunciado  WALDSON  soube  de  um

projeto que a Cruz Vermelha do Brasil  estava fazendo com o laboratório público do

Goiás,  o  IGUEGO  S.A.,  conduzido  pelo  Conselheiro  da  CVB,  Fernando  Antunes,  e

apresentou o LIFESA a DANIEL, com objetivo de aferir seu interesse, uma vez que este

não estava funcionando e só gerava custos de manutenção da sede e pagamento de

salários dos funcionários.

Em razão da especificidade e peculiaridade do modelo de negócio,

foram  solicitados  documentos  inerentes  ao  projeto,  para  análise,  servindo  de

facilitador o SR. ALUISIO FREITAS DE ALMEIDA JÚNIOR, então presidente do LIFESA o

que  é  comprovado  pelos  e-mails  abaixo  colacionados,  enviados  por  WALDSON  ao

colaborador, em abril e junho de 2012:
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Os srs. DANIEL GOMES, WALDSON e ALUISIO FREITAS JR., acreditando

na viabilidade do projeto criminoso, realizaram os atos iniciais de demonstração da

lucratividade  para  ser  apresentado  ao  gerente  da  ORCRIM,  o  sr.  RICARDO  VIEIRA

COUTINHO, sendo efetivamente feito por meio de DANIEL GOMES.

Esse  fato  foi,  inclusive,  confirmado  pela  colaboração  de  LIVÂNIA

FARIAS  (documento  em  anexo  –  ANEXO  22  da  COLABORAÇÃO  PREMIADA  da

OPERAÇÃO CALVÁRIO), quando afirmou que:

"em conversa com DANIEL GOMES, em 2012, DANIEL querendo muita coisa no Estado, ele

enxergou que o LIFESA segundo ele era um órgão que se podia ganhar muito dinheiro ";

"que DANIEL teve essa conversa, ele achava que essa história do LIFESA era a galinha dos

ovos de ouro, porque tinha tudo pra, porque se fosse vender se vende muito medicamento

saneante ao governo do Estado,  e se vendia por um preço menor  e  mesmo assim se

ganhava muito dinheiro".

Ainda de acordo com a  colaboração de DANIEL GOMES DA SILVA,

RICARDO COUTINHO –  então chefe da ORCRIM e do Poder Executivo do Estado da

Paraíba -, ao tomar ciência do interesse daquele (que buscava lucro), bem assim dos

resultados das análises realizadas, teria aprovado o projeto e questionado acerca de

sua operacionalização, ao tempo em que o colaborador afirmou que o caminho natural

seria ele (o colaborador) comprar a participação do sócio privado, Roberto Marinho.

Nessa ocasião, para dar seguimento ao projeto, RICARDO COUTINHO

impôs como condição a sua participação no negócio, o que surpreendeu o colaborador,

por não seguir o padrão das negociações anteriores (pagamento de propinas mensais),

assim  como  o  animou,  pois  nada  como  o  depósito  do  interesse  pessoal  de  um

Governador do Estado (como parceiro) para o êxito do negócio criminoso.

Ficou estabelecido que RICARDO COUTINHO ficaria com direito a 5%
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(cinco  por  cento)  das  ações  do  laboratório,  determinando  que  tudo  fosse

operacionalizado com CORIOLANO COUTINHO.  O sr.  RICARDO também estabeleceu

que  DANIEL  GOMES  seria  o  responsável  por  efetuar  os  investimentos  e  aportes

necessários para a aquisição da parte privada do LIFESA.

Valeu-se,  inclusive,  de  sua  então  companheira,  AMANDA  ARAUJO

RODRIGUES para comandar o LIFESA em dado momento, orquestrando a nomeação

com DANIEL GOMES.

Cumpre  aqui  ressaltar  algo  já  mencionado  nesta  peça  e  que  é

absolutamente claro na peça da denúncia da Organização Criminosa: todos os valores

investidos  pela  Organização  Criminosa  ou  repassados  a  seus  membros  ou

pessoas/empresas parceiras eram oriundos dos crimes cometidos pelas Organizações

Sociais  gerenciadas  por  DANIEL  GOMES ou de propina  (corrupção)  repassada por

parceiros.

II.b. DOS ATOS CONCRETOS DE ARREBATAMENTO DO LIFESA

Ao tomar conhecimento do plano arquitetado por DANIEL GOMES e

WALDSON, RICARDO COUTINHO – como regente da ORCRIM – determinou o início dos

atos  de  aparelhamento  do  LIFESA,  sua  regularização  e  o  arrebatamento  da  parte

privada da participação societária, ordenando que os ora denunciados WALDSON DIAS

DE  SOUZA  e  GILBERTO  CARNEIRO  DA  GAMA participassem  (este  no  campo  da

viabilidade documental  e jurídica),  auxiliando  o colaborador DANIEL GOMES no que

fosse preciso, tudo conforme áudio anexo.

Para viabilizar o desenvolvimento do acertado, o colaborador se valeu

de uma  empresa  em  São  Paulo,  chamada  TROY  SP  (Data  Início  Atividade  em

28/03/2012),  que,  efetivamente,  comprou  a  participação  da  empresa  ROMA
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EMPREENDIMENTOS S.A.  -  de propriedade do sr.  ROBERTO MARINHO –  no  LIFESA,

conforme demonstra-se pelo contrato anexo e abaixo colacionado. 

E  essa  negociação  com  Roberto  Marinho  e  a  entrada  de  DANIEL

GOMES no LIFESA, por meio da TROY SP, também foi confirmada pela colaboração de

LIVÂNIA FARIAS (anexo 22):

"que DANIEL enxergou tudo isso e procurou saber como é que funcionava o LIFESA daqui;

que ele próprio fez o estudo e viu que era do Estado e de uma empresa privada; que era

uma sociedade mista; que DANIEL foi atrás da pessoa que representava a empresa privada

em São Paulo/SP; que a TROY S/ A comprou a parte privada; que DANIEL fez todos os

estudos entrou em negociação com a pessoa de São Paulo/SP e comprou a parte; que

DANIEL  colocou  uma  pessoa  chamada  MAURICIO,  que  morava  em  São  Paulo/SP  para

tomar conta dessa empresa"; "que a pessoa chamava-se MAURICIO NEVES".

A venda das ações da LIFESA à TROYSP foi realizada em 12/12/2013,

assim como um relevante aumento do capital social. Perceba-se que a empresa pública

não prestou contas ao TCE nos exercícios de 2013 e 2014.  Tanto assim que o TCE/PB

instaurou  dois  processos  de  Inspeção  Especial  de  Contas,  sendo  o  PROC  TC  nº

13931/16  referente  ao  exercício  de  2013  e  o  PROC  TC  nº  13932/16,  referente  ao

exercício de 2014. Tal omissão (voluntária) objetivava esconder – até quando pudesse –

a transação escusa.

O nome do denunciado MAURÍCIO NEVES também foi mencionado

durante uma conversa entre DANIEL GOMES e RICARDO COUTINHO (conforme áudio

anexado  ÁUDIO: VN-20130625-00006),  na qual  o primeiro o apresentou como uma

pessoa de sua confiança, ex-executivo da UNIMED paulista e um bom nome, pois, para

ficar à frente da TROYSP.  MAURICIO NEVES passou a ser o  rosto da TROY SP, sob as

ordens de RICARDO COUTINHO e DANIEL.
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Ainda segundo a colaboração de DANIEL GOMES, o LIFESA precisava

de investimentos, de forma que foram emitidas novas ações para a geração de aportes

financeiros, isso em 18/12/2014 (Ata de AGE em anexo).

Como já tinha sido acertado sob as ordens de RICARDO COUTINHO,

apenas a TROYSP efetuou a compra das novas ações, aumentando sua participação de

20% para 45%, injetando recursos no LIFESA e diluindo a participação do Governo do

Estado e da CINEP no negócio, uma vez que optaram não acompanhar a chamada de

aumento de capital.  Observe-se o modo como tudo estava nas mãos de RICARDO

COUTINHO: nesta oportunidade ele gerenciava e mandava em todos os sócios do

LIFESA, pois detinha o Governo do Estado e também o mando da TROY SP. 

Aqui,  leia-se,  o  Governo  do  Estado  da  Paraíba  era  chefiado  por

RICARDO COUTINHO que também chefia a ORCRIM ora denunciada; evidentemente, a

inércia do Estado da Paraíba foi garantida por seu gestor, que intencionava aumentar

sua participação nos lucros futuros do LIFESA.

Nitidamente, se o LIFESA tivesse a mínima condição de gerar lucro

SEM A ATUAÇÃO DE  UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA BASEADA NO GOVERNO DO

ESTADO, o Governo da Paraíba não deixaria passar essa oportunidade.

O  ora  réu,  DANIEL  GOMES,  gravou  encontro  com  CORIOLANDO

COUTINHO (áudio  anexo  de  nome  Ricardo  Coutinho.mp3),  quando  obedeceu  às

ordens/orientações de RICARDO COUTINHO e explicou todo o “projeto LIFESA”. 

Nesta  oportunidade,  DANIEL  delineou para  CORIOLANDO  que

RICARDO  COUTINHO  participaria  do  negócio, sugerindo a  criação  de  uma  S/A

(sociedade anônima) que seria proprietária de 10% (dez por cento) da TROY SP, o que

equivaleria aos 5%  (cinco por cento) do LIFESA.  A criação desta Sociedade Anônima

serviria para formalizar o aqui que na prática já ocorria, bem como para garantir a

permanência do ganho mesmo quando RICARDO COUTINHO deixasse o comando do
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Governo do Estado.

Nesse ínterim, o colaborador aduz que deu andamento no projeto

confeccionando as documentações necessárias, sempre com a ajuda de WALDSON e

GILBERTO CARNEIRO.

Apresentou, ainda, MAURÍCIO NEVES como presidente da TROY SP a

CORIOLANO, para que este tratasse com aquele sobre a negociação.

O colaborador  DANIEL afirmou, ainda,  que o denunciado RICARDO

COUTINHO  cobrava,  constantemente,  uma  resposta  sobre  a  formalização  de  sua

participação na sociedade, tendo ligado, na sua presença, para seu irmão CORIOLANO

e determinado que resolvesse a situação (formalização da Sociedade Empresária que

participaria da TROY SP e, por conseguinte, do LIFESA).

Registre-se que a operacionalização para cumprir a determinação de

uso do LIFESA somente ocorreu,  na  verdade,  durante  a  gestão de CLÁUDIA VERAS

(importante  membro  da  Organização  Criminosa  já  denunciada),  uma  vez  que  a

secretária  anterior  da  pasta  de  saúde  adotava  postura  de  resistência  ao
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desenvolvimento do projeto.

CLAUDIA  VERAS  surge  como  uma  fiel  executora  das  ordens  de

RICARDO COUTINHO, sem questionar ou ponderar sobre as razões.

Após  contatos  e  pressões  exercidas  por  RICARDO  COUTINHO,  a

Secretaria de Saúde agilizou os procedimentos de compras diretamente com o LIFESA,

assim como CORIOLANO encaminhou ao colaborador os documentos – via WhatsApp

(fotos abaixo, anexo 10) – de duas pessoas que deveriam figurar como acionistas da

SOCIEDADE EMPRESÁRIA que integraria  a TROY SP e,  consequentemente,  o LIFESA,

delimitando, inclusive, a participação de cada um deles (98% e 2%, respectivamente). 

Essas  pessoas  faziam  parte  da  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA  já

denunciada,  e  já  atuaram  em  outras  oportunidades  buscando  encobrir  os  reais

gerentes  e  proprietários  de  sociedades  empresárias,  afastando  a  atenção  e

intencionando – nitidamente – ocultar a origem patrimonial.

Estas  pessoas  eram  os  "laranjas"  de  RICARDO  e  CORIOLANO

COUTINHO e, nessa qualidade, já foram utilizadas em outras ocasiões, a exemplo da

empresa ARTFINAL:
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Consta  em  anexo,  imagem  de  aplicativo  de  troca  de  mensagens

(WhatsApp) entre CORIOLANDO e DANIEL GOMES, onde fica clara a formação desta

nova sociedade para ingressar na TROYSP. Vejamos:

Frise-se, a participação de DENISE KRUMMENAUER PAHIM e BRENO

DORNELLES PAHIM NETO está sob investigação, tanto nos autos deste Procedimento

de  Investigação  Criminal,  como  em  outros  decorrentes  da  Operação  Calvário,

cabendo posterior aditamento

Dentro  do farto  material  de  corroboração,  podemos  destacar  dois

áudios, nos quais o próprio RICARDO COUTINHO determinou que DANIEL procedesse

de forma velada na concretização da sociedade com a TROY SP (arquivos no anexo 10 e

01, respectivamente):
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Áudio 170807 004: Daniel e Ricardo acertam tratativas sobre o LIFESA, laboratório em que

desfrutam de uma sociedade oculta, e, em seguida, Daniel fala que resolverá as questões

formais  (papéis)  com  "Cori"  (Coriolano  Coutinho,  irmão  de  Ricardo),  ao  que  o  então

governador  adverte  a  Daniel  que  "não  deixe  nada  registrado",  numa  demonstração

inequívoca da absoluta ciência de seus crimes e da intenção de escamotear as provas a

eles relativas a qualquer custo. Por fim, o então governador ainda aceita oferta a Daniel de

ingressos para show no Rock in Rio.

Áudio  180604 001:  Trecho analisado revela  o  empenho dos aliados mais  próximos de

Ricardo Coutinho, em especial Livânia Farias, em promover o atendimento prioritário das

demandas do laboratório LIFESA, do qual o próprio ex-governador seria sócio-oculto com

uma cota de 5% atrelada à empresa registrada em nome de laranjas, junto aos órgão da

Administração Pública Estadual.

O plano para tomar o LIFESA continuou, dando novo passo quando a

CINEP decidiu negociar/vender o restante da sua participação no laboratório industrial,

tendo a então Presidente da Companhia, SRA. TATIANA DOMICIANO, feito contato com

MAURÍCIO NEVES (ora réu e representante da TROY SP) e oferecido a ele as ações. Este,

por  sua  vez,  procurou  DANIEL  GOMES,  e  o  colaborador  pediu  o  aval  de  RICARDO

COUTINHO. 

A transação foi autorizada, de forma que a TROY SP ficou com 49%

das ações e o Estado da Paraíba com 51%.

De se perceber da investigação que o colaborador gravou diversas

reuniões  que  teve  com  RICARDO  COUTINHO  para  tratar  de  assuntos  do  LIFESA,

comprovando  a  participação  efetiva e interesse particular/privado do ex-governador

nas decisões importantes.  RICARDO, inclusive, assinou acordos de transferência de

tecnologia com empresas para uma futura produção de medicamentos.  Frise-se que

tal  conduta  buscou,  EXCLUSIVAMENTE,  aparelhar  o  Laboratório  para  dar  lucro  aos
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acionistas, incluindo o então governador, mesmo quando deixasse de sê-lo – esse era

um passo importantíssimo da empreitada criminosa, só adotado por causa do projeto

de poder -.

E  não  foram  despesas  pequenas.  Segundo  se  denota  daquilo  que

consta no sistema do TCE/PB, RICARDO COUTINHO viabilizou custo na ordem de R$

3.500.000,00  (três  milhões  e  quinhentos  mil  reais)  para  aparelhar  e  estruturar  a

“galinha dos ovos de ouro” da ORCRIM (1647 – REESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E

AMPLIAÇÃO  DO  LIFESA  –  R$  1.500.000,00;  1683  –  CONSTRUÇÃO  DE  FÁBRICA  DE

MEDICAMENTOS – R$ 2.000.000,00). Tais montantes em valores previstos!

A  realização  desses  tipos  de  acordos  de  cooperação  para

transferência  de  tecnologia  incrementaria  o  lucro  dos  membros  da  ORCRIM  ora

denunciados,  pois  aumentaria  a  gama  de  medicamentos  e  insumos  que  seriam

repassados  às  entidades  públicas  por  meio,  principalmente  das  OSs

(http://empasa.pb.goy.br/diretas/pge/noticias/ricardo-assina-termo-de-transferencia-

de-tecnologia-para-producao-de-medicamentos).

Em 7 de agosto de 2017, houve outro encontro entre o colaborador e

o denunciado RICARDO COUTINHO, quando mencionaram, justamente, o acordo acima

citado com a empresa portuguesa e a  boa desenvoltura do laboratório, no plano de
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outras parcerias (anexo 10, áudio 170807_004):

DANIEL:  Só  pro  senhor  ter  uma  ideia,  consulta  pública  publicada  no  diário  oficial  da

paraíba, publicou isso agora dia primeiro de agosto. É que a gente tá andando com tudo lá,

junto com o (ininteligível)  LIFESA,  publicamos também no,  na folha de São Paulo  e tá

marcado agora, esse aqui é o Parlatório da ANVISA que é uma audiência pública que eles

chamam, UFPB LIFESA. tá marcado dia 16 de agosto, quer dizer ...

RICARDO : Canabidiol é?

DANIEL: Canabidiol. Canabidiol tá andando de vento em poupa. É o nosso, vai ser o nosso

carro chefe, não tenho a menor dúvida nisso. Oh, a gente tá andando com quatro, cinco

frentes né. Os portugueses tá indo bem, e a Cristália e o aparelho auditivo né? Estamos,

3PDP's que estão indo. Estamos caminhando lá no Ministério sem acessar AGUINALDO

nem ninguém, não mexer com nada daquilo que o senhor falou e tamo (ininteligível) bem.

O Ministério está sendo bem receptivo mesmo sem pedido de ninguém. Então, estamos

indo tecnicamente mesmo.

  Esses  mesmos  acordos  foram  mencionados  em  diálogo  entre  o

colaborador e o réu CORIOLANO COUTINHO, no áudio abaixo:

DANIEL:( ... ) então do caramba ... deu tudo certo, fizemos bonitinho e tá andando ... então

esse negócio ele deve tá assinando nos próximos dias e eu combinei com RICARDO ... o

RICARDO  inclusive  fazer  uma  entrevista  na  Valor  Econômico,  a  gente  fazer  uma  boa

divulgação pra ele é bom e pro laboratório também ...

CORIOLANO: Hum ... hum ...

DANIEL: ( ... )pra gente ficar ...

CORIOLANO: Hum ... hum ...

DANIEL: ... mais visível para o mercado aí fora ... assinamos com os portugueses ... com um

la ... um acordo com uma empresa de tecnologia e os portugueses junto com a Cristália

vão transferir uma fabrica deles aqui pra Paraíba .. .

CORIOLANO: Uma fábrica de? .. .
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DANIEL: ( ... ) Fabrica de ... de ...

CORIOLANO: Algum medicamento?

DANIEL: Ele é de imuno ... tem um nome específico ... tem um ... são dois medicamentos

de esclerose múltipla ... é de medicamento!

O laboratório LIFESA entrou em franca atividade em 2016, sendo que,

em 2018, faturou cerca de 6  (seis) milhões de reais, com expectativa de duplicação

desse faturamento no ano de 2019, quando também estava previsto a distribuição do

lucro entre os sócios.

E, durante todo esse período, cada passo sobre o LIFESA ("galinha dos

ovos  de  ouro",  na  fala  de  LIVÂNIA)  era  cuidadosamente  calculado  por  DANIEL,

RICARDO e CORIOLANO, como é possível observar das transcrições dos áudios abaixo,

quando,  inclusive,  falam  sobre  a  indicação  da  atual  companheira  de  RICARDO

COUTINHO,  AMANDA  ARAUJO  RODRIGUES,  para  o  Conselho  de  Administração  do

Laboratório, conforme diálogo ocorrido em 5 de abril de 2017, vejamos:

10min35s

Comentário: Daniel e Ricardo discutem sobre a saída de Tatiana da CINEP porque a CINEP

vendeu  sua  participação  na  LIFESA  e  é  necessário  um  novo  servidor  para  compor  o

conselho por parte do Estado da Paraíba. Ricardo Coutinho diz que será a Secretária de

Finanças (que se tornou sua esposa). Falam sobre valores que essa conselheira recebera

por reunião.

DANIEL: THIAGO?! Sem ... sem condição ... essa ... esse é uma das coisas ... a gente tá com

uma  vaga  no  conselho  de  administração  do  LIFESA  ...  quando  a  gente  comprou  a

participação da CINEP ... a CINEP saiu … por que era doutora TATIANA lá do CINEP ... ela

saiu do processo ... então ficou hoje, das 3 vagas do estado ... PGE que é o GILBERTO ... é ...

e  CLÁUDIA que é SECRETARIA DE SAUDE ...  existe  uma vaga a  ser  preenchida pra ser

composta isso ...
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RICARDO COUTINHO: Vai ser AMANDA isso ...

DANIEL: AMANDA?!

RICARDO COUTINHO: SECRETARIA DE FINANÇAS ... (ininteligível) ...

DANIEL:  (ininteligível)  ...  pegar alguém de finanças,  eu acho que é perfeito isso ...  pra

poder alinhar essa questão ...

 RICARDO COUTINHO: Ah, é!

DANIEL: ... então tá bom ... o senhor dá o comando então disso, pra poder ...

RICARDO COUTINHO: Eu acho que eu já dei...  é  porque eu pedi pra aguardar, não sei

porque foi... enfim … mas ... vou ... vou ...

DANIEL: Tá ... vou botar aqui, SECRETARIA DE FINANÇAS, pronto ... que aí... é bom que ela

recebe inclusive isso ... tem uma complementação ...

RICARDO COUTINHO: Recebe quanto?!

DANIEL: GOVERNADOR, acho que é 1000 reais por reunião ... então ... e tá tendo reunião

todo mês … do conselho, por conta das necessidades todas ... então é bom que também

dá um ...  dá um complemento nisso que ...  já anda ...  (som de folhas de papel sendo

manuseadas) ... deixa eu ...... (som de folhas de papel sendo manuseadas) ... lhe mostrar

aqui... o que é que eu vou precisar da sua ajuda ... seja ... notícias são … deixa eu só anotar,

que eu já ...

RICARDO COUTINHO: já!

Registre-se  que,  na forma da Lei  nº.  6.404/67,  mormente seu art.

138,  “a  administração  da  companhia  competirá,  conforme  dispuser  o  estatuto,  ao

conselho de administração e à diretoria, ou somente à diretoria”.

A participação de AMANDA RODRIGUES foi como efetiva executora

dos interesses de RICARDO COUTINHO, em unidade familiar dentro da ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA, a qual exerceu efetivamente a direção dos rumos do LIFESA ao integrar o

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Abaixo imagem extraída de ata de reunião ordinária:
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Frise-se: a ordem de integração de AMANDA RODRIGUES (05 de abril

de  2017)  dada  por  RICARDO  COUTINHO  foi  anterior  a  ata  supra colacionada

(documento integral anexado aos autos).

Diversos dispositivos da normatização de regência (Lei nº. 6.404/76)

foram simplesmente ignorados pela Administração do LIFESA em nome e benefício

exclusivo  da  ORCRIM,  por  isso  a  relevância  da  participação  dos  respectivos

denunciados, a saber:

Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem

para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e

da função social da empresa.

§ 1º O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia,

os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos

que o elegeram, faltar a esses deveres.

§ 2° É vedado ao administrador:

a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia;

[...]

c)  receber  de  terceiros,  sem autorização  estatutária  ou  da  assembléia-geral,  qualquer

modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo.
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[...]

Dever de Lealdade

Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre

os seus negócios, sendo-lhe vedado:

I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as

oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo;

II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de

vantagens,  para  si  ou para outrem,  deixar  de aproveitar  oportunidades de negócio de

interesse da companhia;

III - adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à companhia,

ou que esta tencione adquirir.

§ 2º O administrador deve zelar para que a violação do disposto no § 1º não possa ocorrer

através de subordinados ou terceiros de sua confiança.

[…]

§ 4o É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada,  por qualquer

pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para

outrem, no mercado de valores mobiliários. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)

Conflito de Interesses

Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver

interesse  conflitante  com  o  da  companhia,  bem  como  na  deliberação  que  a  respeito

tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e

fazer  consignar,  em  ata  de  reunião  do  conselho  de  administração  ou  da  diretoria,  a

natureza e extensão do seu interesse.

Na  mesma  ocasião  dessa  reunião  entre  RICARDO  COUTINHO  e

DANIEL  GOMES,  observa-se,  com  clareza  meridiana,  a  confirmação  do  interesse

peculiar (de acionista) e da participação do ex-governador em tudo que se referia ao

destino do LIFESA, conforme o trecho do diálogo:

12min05s
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Comentário: Daniel explica para Ricardo Coutinho sobre a situação dos Portugueses (um

laboratório português).

DANIEL: ... então pronto ... só pra lhe comunicar isso pra o senhor saber... o que é que nós

temos aqui?!!!... só pra o senhor ter uma ideia ... aquilo que eu lhe prometi... (som de

folhas de papel sendo manuseadas) ... então, essa aqui eu vou deixar com o senhor ... uma

apresentação ... o quê que tá em andamento hoje para o senhor ter uma ideia ... que a ... a

...  na reunião que teve com os PORTUGUESES o GILBERTO me comentou que o senhor

tava, pouco sem informações ...

RICARDO COUTINHO: É!

DANIEL: ... então eu falei bom!... então vamos chegar ... a gente tá mantendo informado

seu IRMÃO ... o MAURÍCIO tem informado a ele a cada dois, três meses …

12min21s

Comentário: Daniel Gomes fala que Gilberto comentou que Ricardo reclamou que está sem

informações  e  que  vai  atualizá-lo.  Daniel  diz  que  está  mantendo  informado Coriolano

Coutinho. Ele diz que Maurício está mantendo-o informado a cada 2 ou 3 meses. Ricardo

diz que acabou de falar com ele(Coriolano) e perguntou: "Cadê a história?''. Daniel diz que,

até hoje, Coriolano não indicou o nome para colocar na empresa. Ricardo diz: "É só indicar

o nome, e aí (concretiza)?''. Daniel diz que só falta indicar o nome, que eles compraram a

empresa,  ela  está  pronta,  que  desde  aquela  época  (possivelmente  do  acordo),  estão

fazendo declaração de contabilidade e que está andando e que era bom deixar isso pronto

e que era bom deixar documentada a participação deles (Ricardo Coutinho e Coriolano

Coutinho).

RICARDO COUTINHO: Eu acabei de falar com ele ... pô ... cadê a história?

DANIEL: pois é! Eu posso até me encontrar com ele ... se o senhor quiser também ... dá

uma ... passar pra ele ...

RICARDO COUTINHO: Também ... porquê .. .

DANIEL: Ele até hoje não indicou o nome .. .

RICARDO COUTINHO: É só indicar um nome? e aí...

DANIEL: Só isso ... a empresa a gente comprou ... tá pronta ... desde aquela época ... a

gente fazendo declaração de contabilidade ... tudo direitinho ...
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RICARDO COUTINHO: (ininteligível) é ...

13min00s

Comentário:  Daniel  comenta  sobre  venda  de  canabidiol  pela  Lifesa,  como  um  grande

mercado para a empresa.

DANIEL:  Tá  andando ...  é  bom deixar  isso  pronto!  Enfim!  ...  (ininteligível)  ...  não  tem

problema  nenhum  ...  mas  eu  acho  que  é  bom  deixar  ...  porque  fica  comentado  ...

participação de VOCÊS ...

Cumpre  registrar  que  a  empresa  referida  por  DANIEL  GOMES  a

RICARDO COUTINHO  APENAS  formalizaria a propriedade que de fato já era por este

exercida;  serviria  como  garantia  de  ganhos  para  depois  de  deixar  o  cargo  de

Governador  do Estado da Paraíba,  configurando um próximo passo da Organização

Criminosa  através  de  pessoas  já  integrantes  da  ORCRIM  denunciada  –  BRENO

DORNELLES PAHIM NETO e DENISE KRUMMENAUER PAHIM cuja participação está em

investigação  em  diversos  PICs vinculados  a  Operação  Calvário,  como  por  exemplo

aquele que investiga a utilização da empresa ARTFINAL -.

Ainda  em  novo diálogo  entre  os  réus  DANIEL  GOMES  e  RICARDO

COUTINHO, ocorrido em 27.11.2017, é possível observar a articulação para expansão

da venda dos produtos do LIFESA para os municípios do Estado da Paraíba, tais como

Caaporã,  Cuité  e  Conde,  em  alguns  os  gestores  agiram para,  a  pedido  do  ex-

Governador, retribuir DANIEL pelo adiantamento de propina que a beneficiou, em 2016

(sob investigação):

DANIEL: tudo bem?

RICARDO COUTINHO: Tudo, tudo em paz!

DANIEL: Eu tive com ... com CORI agora cedo ...

RICARDO COUTINHO: Cedo?
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DANIEL: É! já marquei com ele semana que vem na ... acho que na próxima semana eu volto

aqui, vou trazer pra ele já um livro lá de documento (ininteligível) ... Essa ... é rápido assim a

princípio, é só pra eu lhe dar ciência daquelas coisas lá que ... agora ... (ininteligível) dar um

feedback, andou! o laboratório deu uma andada boa.

RICARDO COUTINHO: O laboratório, eu peguei, o LIFESA ...

DANIEL:  O  LIFESA  ...  O  senhor  pegou  pesado  lá,  deu  ...  sexta-feira  uma  reunião,

praticamente alinharam pra assinar o contrato na outra semana. O que eu fique de lhe

trazer do laboratório, a lista de cinquenta produtos de custo caro, e esses são os valores que

já estão praticados, já tão tabelados lá, é ... referentes ao contrato, Com a SES, e trouxe para

o senhor ver aquele comparativo do Conde, lembra que falei  pro senhor do Conde? eu

trouxe inclusive que ... era muito ... eu fiz um resuminho ... porque ... eu trouxe ... esse aqui

é o mapa de cotação do Conde. O Conde, tá, ele tinha o mapa deles, tá? Mas em regra

geral, os primeiros colocados ... total, faturado pelo LIFESA, 738 mil reais, a gente faturou

pra eles. Agora olha o nosso custo, 495 mil, margem de 243 mil reais, 32 por cento a mais.

30min20s

RICARDO COUTINHO: E pro Conde caiu quanto a menos?

DANIEL: Pro Conde foi 22 por cento! Até tem ... o resumo tá aqui.

RICARDO COUTINHO: Tá bom!

DANIEL: Muita coisa, sobra pro estado 51 por cento (ininteligível) ... 123 por cento da TROY.

Aqui… essa aqui... exatamente o que tá aqui eu planilhei pra cá pra ficar mais fácil,  o

nosso preço, botei a tabela CEMED pra comparativo. A tabela CEMED é o limite máximo ...

olha o primeiro ítem que diferença ô ..  .,  quarenta e seis  centavos que nós cotamos,

tabela CEMED, 1,85, segundo colocado cotou 0,78, o outro 0,88, a gente cotou 0,46, é

gigante, mas na média, tem uns que não são uma diferente tão grande ...

RICARDO COUTINHO: Quanto?

DANIEL: Na média, 28 por cento! É esse resumo que a gente vai apresentar na reunião na

semana que vem, aí, agora quando o senhor quiser marcar tá à disposição.

RICARDO COUTINHO: Quer fazer esse ano?

DANIEL: É!

RICARDO COUTINHO: É!

DANIEL: Se puder esse ano a gente já começa com o orçamento do ano que vem. Se quiser
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comprar, municípios diferentes, quiserem preço.

RICARDO COUTINHO : Tem que falar com WALDSON, pra articular os municípios.

DANIEL: Eu marque ... eu vou estar com o WALDSON amanhã de manhã, se o senhor quiser

eu falo ...

RICARDO COUTINHO : WALDSON, BUBA, mas WALDSON aí,  lá ele ...  eles ...  ele fala pra

BUBA, que é da (ininteligível), trabalha diretamente com os municípios, tal...

DANIEL: Posso ... posso falar com ele (ininteligível) ...

RICARDO COUTINHO: Diga que fui eu que ...

DANIEL: Pra ele agendar junto com o BUBA e eu coordenar isso. Tá bom. Mas ... é muito

bom ... agora eu ... eu ... tava tentando ver se tinha um jeito de apresentar ... tem que tirar a

impressão que a CLAÚDIA ... agora tem que ... ela tá mal assessorada e tá completamente

errada disso. Eu tive com a LIVÂNIA agora e a LIVÂNIA comentou comigo que a CLÁUDIA foi

falar com ela.

RICARDO COUTINHO: Adiantar minha conversa!

01H30min

( ... )

DANIEL: E na outra ponta a gente vai pilotando tudo aqui pra que funcione bem também, os

hospitais, o laboratório, vamo ... vai tudo funcionar bem. Tamo visitando muitos municípios

governador agora pra poder botar, botar OS na saúde de vários deles, hein?

RICARDO : É.

DANIEL: Vários o ... já tem 8 ... aprovaram leis, que é muito bom né ...

RICARDO : Bom.

DANIEL: ... ou seja, na realidade é bom que tá de partidos diversos então eu to bem ... Tem

uma que tá bem próxima de fechar agora que é Capo ... Caaporã, Capoarã ...

RICARDO : Caaporã.

DANIEL: Caaporã ...

RICARDO : (ruído).

DANIEL: ... e o Conde né, são os dois que tão mais ... é ... na agulha pra fechar agora, mas

tem vários, Cuité também tá bem adiantado o processo lá, bem, bem esperançoso. E eu to

fechando esses pela

Cruz Vermelha Paraibana, direto pela Paraibana.
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Percebe-se  o  TAMANHO  do  lucro  que  a  ORCRIM  obteve  com  a

operação do LIFESA: segundo a conversa entre DANIEL GOMES e RICARDO COUTINHO,

o preço praticado pelo LIFESA foi 24% daquele posto na tabela CEMED, e mesmo assim

foi  comemorado  como  uma  vitória  gigante  para  o  grupo.  A  forma  de  atuar  está

estampada também: OS COMPARATIVOS DE PREÇOS DEMONSTRAM A VORACIDADE

DA JOINT VENTURE CRIMINOSA EM GANHAR AS DISPUTAS A QUALQUER PREÇO, tanto

que o “segundo colocado cotou 0,78, o outro 0,88, a gente cotou 0,46, é gigante”.

Já em 02.08.2018, DANIEL GOMES encontrou com o réu GILBERTO

CARNEIRO  e  eles  conversam  sobre  o  “andamento”  do  projeto  do laboratório,

afirmando  que  "as  coisas  estão  andando  bem",  falando  sobre  o  faturamento  do

laboratório e da expansão de sucesso para outras cidades da Paraíba:

24min40s

DANIEL: Deixa eu botar aqui. (Daniel se levanta para pegar o envelope) Deixa eu ver uma co

isa só contigo num ... é o seguinte ... o laboratório deu uma andada boa nas coisas lá, não

sei se tu tá mais ou menos por dentro? A secretaria de saúde é que pra variar ... mesmas

coisas ... mais no restante andou bem! Tá? Eu até vou deixar contigo aqui depois ... mês de

julho,  por  exemplo  … a  gente  já  faturou,  só  em julho,  653  mil,  então tá  começando a

andar ...

GILBERTO : É ... ali... DANIEL ... é ... vou te dizer uma coisa, visse, foi pau, visse! Foi preciso

muita insistência minha, do Governador e CORI.

DANIEL: Só que esse faturamento aqui foi trinta mil só pra secretaria de saúde, mas ela

finalmente emitiu dois empenhos grandes agora, de dois produtos ...

GILBERTO : Foi?

DANIEL: E já pediu os dois produtos ... dá uns dois milhões!

GILBERTO: Certo!
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DANIEL:  (ininteligível)  primeiro,  finalmente!  É  ...  e  eu  combinei  com  a  LIVÂNIA,  como

RICARDO autorizou na última vez, a gente botar uma pessoa pra poder tentar fazer o meio

de campo. A gente pegou aquele SÉRGIO, um advogado, que trabalhou com a LIVÂNIA há

muito tempo ...

GILBERTO : Certo!

DANIEL: E é um cara que tá no IPCEP ... tá no ... no ... laborató rio LIFESA.

GILBERTO : Tá!

DANIEL: E ... então tá ajudando bastante a gente, (ininteligível) começou a andar. Vamos ver

se as coisas vão efetivamente funcionar. Mais o legal é que a gente tá vendendo, pra você

ter uma ideia, olha aqui a quantidade já. Prefeitura Princesa Isabel, Universidade Estadual

Ciência e Tecnologia, é … que vê o que mais ...

GILBERTO : Vendeu pra Universidade Estadual?

DANIEL: Universidade Estadual!

GILBERTO : É ...

DANIEL: É ... Farmácia Indústria Química Cearense ...

GILBERTO : Hum ...

DANIEL: Então quer dizer, tá vendendo agora já pra uma coisa ... Princesa Isabel foi uma

prefeitura  que  comprou  bem!  Tem  uma  outra  esperança  de  não  sei  o  quê  ...  então

finalmente as coisas estão andando lá ... eu acho que se Deus quiser .. .

GILBERTO : Quem ... quem ligou pra mim ... por que ...

DANIEL: Prefeitura de Desterro ...

DANIEL GOMES se valeu de eufemismo quando se referiu ao LIFESA,

afirmando  que  "as  coisas  estão  andando  bem";  na  verdade  o  esquema  criminoso

denunciado  estava  concretizando  um  negócio  ilícito  que,  apenas  por  meio  de  um

contrato com a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba movimentaria mais de R$

75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais):
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Em meio ao contexto do evento narrado neste item, esse denunciado,

GILBERTO CARNEIRO, então Procurador-Geral do Estado, também foi beneficiado com

a operacionalização do LIFESA. Na verdade, solicitou/exigiu, como contrapartida pelo

auxílio que deu na regulamentação, viabilização e continuação do negócio LIFESA, a

majoração no valor  das  propinas  que,  por "fora",  DANIEL GOMES já lhe repassava.

Requisitou a concessão de 1% (um por cento) das ações do LIFESA fora o montante da

propina já repassada.
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Tal  proposta  não  foi  aceita  –  participação  efetiva  na  sociedade  –,

sendo proposto e aceito um complemento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em

suas "mensalidades" que, no total, ficaram em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para

GILBERTO CARNEIRO.

Não  bastasse,  houve  diversas  irregularidades  reiteradas  quanto  a

pagamentos  e  notas  fiscais,  havendo  a  "inclusão  das  NF  inexistentes,  conforme

informações  obtidas  nas  bases  de  dados  da  NF-e  nacional  e  estadual"  (PONTO JÁ

ABORDADO NESTA DENÚNCIA). Essa questão das notas fiscais foi, inclusive, tópico de

conversa  entre  DANIEL  GOMES  e  GILBERTO  CARNEIRO,  em  15/08/2017,  quando

demonstraram preocupação em relação à exigência dessa documentação pelo TCE, o

que levou DANIEL a pedir que GILBERTO falasse com o Conselheiro responsável:

DANIEL:  (trecho ininteligível)  ...  Deixa eu te pedir  uma coisa ...  deixa eu te pedir  uma

ajuda ...

GILBERTO: Hum ...

DANIEL: Dá um toque pra mim lá ... RODRIGO ... o SÉRGIO MOTTA teve uma reunião com o

RODRIGO ...

GILBERTO: Hum ...

DANIEL: pra resolver o negócio do contrato do laboratório ... ai você ... ficou tudo ok. .. só

tem um ponto ... que RODRIGO ... eu precisava ... tu que tem influência com o RODRIGO,

acho que consegue resolver, que acho que é simples.

25 Anexo 16, áudio 17081 5 004.

DANIEL:  Ele  (RODRIGO)  tá  querendo  colocar  uma exigência  no  contrato,  que  a  gente

apresente a nota fiscal do LIFESA e a nota fiscal da compra da onde a LIFESA comprou.

Então, por exemplo, a compra da Roche ...

GILBERTO: Hum ...

DANIEL: ... um produto qualquer, por R$ 10 (dez reais) ...
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GILBERTO: Hum ...

DANIEL: ... ele (RODRIGO) quer que a gente junte a cópia dos R$ 10 (dez reais).E digamos

que vendeu pra secretaria por R$15 (quinze reais). Ele quer a nota da venda por quinze,

mas ele quer verificar o custo de compra.

GILBERTO : É ... porque ... isso aí... sabe o que é (trecho ininteligível)? É porque como tem

aquela questão de ... da ... é ... de ... de ... ter a participação do governo ... tal. .. era feito

então  ...  caracterizar  como sendo  uma ...  uma ...  uma digamos assim ...  uma ...  uma

venda ... que gerasse uma ...

DANIEL: Com enriquecimento .. .

GILBERTO: É ... é ... que relaciona .. .

DANIEL: Mas ele tem ... mas ele tem o preço que ele comprava ... ele já ... ele comprava

por 15, por exemplo, mas tá vendendo por catorze ... mais barato ... todos os itens ele tá

vendendo com ...

GILBERTO: Mas ... mas ... mas tem alguma dificuldade de juntar essas notas?

DANIEL: Tem ... qual é a dificuldade ... vamos dizer assim ... primeiro que ... o que que é o

meu medo, é a gente começar a mostrar ... vai tá todo o processo na saúde, a margem de

lucro do LIFESA ...

GILBERTO: Hum!

DANIEL: Que eu acho que ... o LIFESA tem que dar lucro ...

GILB ERTO: Claro!

DANIEL: Desse lucro, metade dele é do estado.

GILBERTO : Certo!

DANIEL: Esse foi o medo que eu fiquei... o SÉRGIO ... ele falou que poderia ... já imaginou o

seguinte ...  já pensou a ELFA ...  por exemplo ...  a ELFA ...  que é o grande distribuidora

aqui... ele vende pro estado ...  ele mostra preço de compra de quanto ele comprou da

Sanofi e da Roche?! Ele não produz ... ele é um distribuidor. É ... realmente não mostra. A

gente meio que tá passando o segredo do negócio ... porque … é capaz do Tribunal de

Contas  depois vim perguntar ...  "vem cá,  ô secretaria de saúde,  porque que você não

comprou com a Roche direto e comprou com LIFESA?" Por exemplo ... a gente tá criando

arma pros caras fuder com a gente depois ... que é a mesma coisa que dar documento, por

exemplo, da ELFA, sabe? ELFA, porque você comprou da ELFA e não comprou da Roche? 
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GILBERTO : É ... tudo bem ... eu vou ... deixa eu dar uma conversada com ele ...

DANIEL: Porque é só fiscalizar aqui (trecho ininteligível) ...

GILBERTO: Agora ...  agora ...  eu tenho que ver uma forma de abordá-lo sem ...  sem ...

como é que eu vou demonstrar que eu tenho conhecimento desse assunto?

DANIEL: Você é Conselheiro ... você pode eventualmente dizer que ...

GILBERTO: Se a gente ... não tem como provocar isso numa reunião, não? Do Conselho?

DANIEL: Tem, mas o problema é que a gente vai ficar ... a reunião é só no mês que vem ... a

gente fica … enquanto a gente tá sem contato qual que é o problema ... Campina Grande

parou de comprar (trecho ininteligível) não tá vendendo nada ...

GILBERTO : Não, tudo bem ... hoje eu vou ...

DANIEL: (ininteligível) todos os outros pontos estão resolvidos ...

GILBERTO: Todos os outros, só ficou esse?

DANIEL:  Só  ficou  esse  pendente  ...  dele  exigir  a  nota  fiscal  do ...  do  comprador  e  do

produto de compra … que cá pra nós, realmente não faz sentido isso, nunca vi um negócio

desses ...

GILBERTO : Tá bom! Eu vou conversar com ele ...

DANIEL: Tá.

GILBERTO : Eu vou conversar com ele, viu?

DANIEL: Vê com ele isso, que só falta isso pra sacramentar ...

A  atuação  da  ORCRIM  na  contabilidade  do  LIFESA  é  um  ponto

extremamente complexo e que está sob investigação do MPE e do Ministério Público

de Contas da Paraíba.

II.c. DOS NÚMEROS IMPOSTOS AO LIFESA PELOS RÉUS

O tamanho do movimento financeiro propiciado pelos denunciados

no caso  em comento é  algo gigantesco.  Para  a  consecução do Projeto  de Poder  a

ORCRIM tanto aplicou valores públicos como oriundos de outros atos ilícitos (lavagem
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dos  montantes  aferidos  pelas  Organizações  Sociais  e  de  propina  paga  por

fornecedores), além de alterar a finalidade precípua do LIFESA, como uma Instituição

Científica e Tecnológica.

O  LIFESA  foi  remodelado  pelos  criminosos  ora  denunciados,

transformando-se  em  uma  “farmácia  e distribuidor  de  medicamentos”.  Assim,  a

ORCRIM  adquiria  medicamentos  de  outras  distribuidoras  –  utilizando-se

aparentemente  de Notas Fiscais ressuscitadas ou modificadas – e os repassava com

lucro absurdo a Organizações Sociais que participavam do esquema criminoso, TUDO

COM BASE EM PROCEDIMENTOS DE DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

Com a empreitada criminosa, os réus ora denunciados IMPEDIRAM

qualquer  melhor  condição  de  compra  pelas  entidades  destinatárias  dos

medicamentos; tudo o que era adquirido DEVERIA ser com o LIFESA. As entidades

afetadas  não comprariam mais  do  laboratório  X  ou Y;  não teriam mais  acesso a

outros distribuidores, mas tão somente deveriam comprar do LIFESA.

Os  referidos  procedimentos  de dispensas  EVIDENTEMENTE foram

pensados  pelos  denunciados  quando  imaginaram  utilizar  o  LIFESA  e  as

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS geridas por DANIEL GOMES, sendo esta a marca principal da

atuação criminosa descortinada desde as investigações da Operação Calvário do Rio de

Janeiro.

É evidente que, NO MÍNIMO, os custos operacionais da aquisição

dos medicamentos pelo LIFESA seriam repassados às entidades/organizações sociais

destinatárias; tais custos – que não são baixos -, pelo menos foram responsáveis pela

imposição de prejuízo ao erário em decorrência da sanha lucrativa dos réus. Mas,

nitidamente,  não  foi  apenas  este  custo  adicionado  ao  custo final  para  os  cofres

públicos. 

Além  de  aparelhar  o  falido  laboratório  com  custo  orçado  de  R$
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2.000.000,00 (dois milhões de reais) para os cofres públicos – obras e instalações –, a

ORCRIM  inseriu  as  despesas  com  a  aquisição  de  medicamentos  e  saneantes,  no

exercício  de  2018,  no  valor  de  R$  4.164.884,86,  no  elemento  “30  –  Material  de

Consumo”,  o  que  por  si  é  um  absurdo,  e  demonstra  que  buscavam  maquiar  as

atividades  do  Laboratório  do  Crime  com  gastos  sem  autorização

legislativa/orçamentária e à margem da legalidade da função institucional do LIFESA.

Mas a atuação deixou rastros indeléveis. Durante o procedimento de

compra da participação privada e do aumento de capitais, a ORCRIM não cuidou de

detalhes muito bem apontados pela CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA

e  pelo  Ministério  Público  de  Contas  da  Paraíba.  Tais  entidades  constataram  um

aumento de capital da ordem de R$ 320.320,00, tendo passado de R$ 221.528,00 em

2013 para R$ 541.848,00 em 2014.
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Sendo que  o Estatuto da LIFESA, disponível no site oficial1, informa que o

capital social da empresa é de R$ 404.700,00, totalmente subscrito, menor, portanto,

que o Balanço Patrimonial de 2014 da Empresa Pública:

O Balanço Patrimonial de 2015, por sua vez, noticia que o capital social é de

R$ 541.848,58, restando integralizar R$ 183.172,00 (PROC TC Nº 06383/16). Isso passa

longe de ser mero equívoco burocrático; demonstra o afã da Organização Criminosa

que se apoderou privadamente do Laboratório Industrial da Paraíba, almejando auferir

lucro particular, descuidando de todos os detalhes.

O LIFESA, durante toda a sua existência, jamais atraiu a atenção de

investidores  públicos  ou  privados  sérios,  possuindo  quadro  de  funcionários  sem

capacidade  e  conhecimento  técnicos  para  desempenhar  a  finalidade  da  empresa,

sendo apenas uma pessoa jurídica de direito público que apenas no papel existia, sem

maquinários e sem fábrica, até que os denunciados observaram um modo de desviar,

receber dinheiro  público  de  modo  camuflado,  e  lavar  as  montanhas  de  recursos

auferidas dos ilícitos cometidos.

Desde a sua criação até o exercício 2016 o LIFESA NÃO REGISTROU

RECEITAS OPERACIONAIS, ou seja, nem um único real foi contabilizado como receita

1 http://lifesa.pb.gov.br/ - Acessado em 22 de janeiro de 2020
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por suas atividades institucionais, tendo a mesma gerado, ano a ano, prejuízo com seu

“funcionamento”. Isso porque, mesmo “sem funcionar” existia corpo de funcionários e

estrutura própria dos “elefantes brancos” do serviço público perdulário. 

Em  2017,  a  empresa  começou  a  “operar”,  mas  em  atividades

divergentes  do  seu  propósito.  Na  prática,  o  LIFESA  iniciou  a  COMPRA de

medicamentos de laboratórios para  REVENDER a entes e órgãos públicos,  atuando

como  mero  intermediador  de  tais  aquisições,  sempre  através  dos  permissivos

inerentes às Organizações Sociais.

Registre-se:  a  ORCRIM  direcionava  a  contratação  de  Organizações

Sociais por órgãos/entidades públicas, escolhendo aquelas geridas por DANIEL GOMES

–  denunciado -,  intencionando se valer da possibilidade de aquisição de produtos e

serviços sem licitação. Para esta atividade, utilizaram o LIFESA como –  inicialmente –

uma farmácia/revendedora de medicamento. 

Em diligência  in loco,  a Auditoria do Tribunal de Contas da Paraíba

visitou a sede da Companhia, tendo verificado a total inoperância quanto à produção

e  pesquisa  de  medicamentos  (PROC.  TC  Nº  8280/18,  fls.  935/936),  atuação  esta

inerente a um laboratório industrial. Isso se comprova, ainda, pelo quadro de pessoal

da empresa. 

Em dezembro  de  2017  conforme  dados  do SAGRES,  o  laboratório

contava  com  apenas  12  servidores,  sendo  apenas  um  deles  nomeado  para  cargo

relacionado à  atividade-fim da empresa,  qual  seja  “Responsável  Técnico”.  Todos os

outros estavam direcionados à atividade de direção e administração, tais como: Diretor

Presidente, Advogado, Diretor Adm Financeiro, Diretora Comercial e Logista, Pregoeira,

Contador,  Vice-Presidente.  Em  2018  o  quadro  aumentou  em  3  pessoas,  tendo,

finalmente,  apenas  um  “Farmacêutico”  em  seus  quadros,  além  de  dois  “Gerentes

Comerciais”.
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O LIFESA foi aparelhado para funcionar como Laboratório Industrial

porém a  ORCRIM deu o  uso  de  farmácia,  mero  atravessador  entre  os  verdadeiros

laboratórios  e  as  entidades  públicas  lesadas.  O  funcionamento  como  laboratório

ocorreria em momento oportuno posterior.

Entidades públicas lesadas sim, pois  da forma como o negócio foi

estruturado,  a  compra  de  medicamentos  à  LIFESA  revelava-se,  de  pronto,  um

péssimo  negócio  para  os  órgãos  e  entes  públicos  compradores,  por  comprarem

medicamentos mais caros que diretamente ao fabricante, e um excelente negócio

para a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e o LIFESA, em especial, para a TROY SP, dona de

49% das ações da Companhia, que passou a lucrar atuando como mero intermediador,

sem nada produzir, com pouquíssima despesa de pessoal, sem nada agregar à cadeia

de valor.

Vejamos quem foram os clientes da LIFESA e os valores praticados, no

período  de  2017  a  2019,  conforme  dados  do  SAGRES  e  Transparência  PB  (Anexo

Vendas da LIFESA a Entes Paraibanos):

2017 2018 2019

Clientes LIFESA Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago

PMs 606.265,00  171.889,30  421.774,37  288.743,02  196.278,93 190.080,83 

SES  84.859,46  84.859,46  2.135.899,06  1.278.161,62  3.204.513,00 3.204.513,00 
IPCEP 
Metropolitano  60.281,70  60.281,70  20.081,97 

Cruz Vermelha  472.419,43 472.419,43  183.199,51 
IPCEP 
Mamanguape  503,06 

Acqua Trauma  13.098,81 

TOTAL 691.124,46  256.748,76  3.090.374,56  2.099.605,77  3.400.791,93 3.611.477,18 

No período 2017 a 2019

TOTAL EMPENHADO  R$ 7.182.290,95 

TOTAL PAGO  R$ 5.967.831,71 
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Ou seja, conforme dados prestados pelos entes paraibanos e pelas

Organizações  Sociais contratadas pelo Estado, no período de 2017 a 2019,  o LIFESA

teria faturado o montante de R$ 7.182.290,95 e recebido R$ 5.967.831,71. 

Está demonstrado o quanto o Estado da Paraíba – por atuação de

RICARDO COUTINHO e os  membros da ORCRIM – era atencioso e pródigo com os

interesses privados aqui escancarados. De tudo aquilo empenhado entre os exercícios

2017, 2018 e 2019, apenas 17% não foi pago.

Isso quando o passado mostrava um absoluto descaso com o LIFESA,

completo sucateamento e ausência de atenção, até que virou “a menina dos olhos” da

ORCRIM capitaneada por RICARDO COUTINHO.

Estes  números  são  bem  inferiores  e  discrepantes  daqueles  que  o

LIFESA  declarou  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  da  PB  no  SAGRES  como  receita

orçamentária2, veja-se:

 2017 2018 2019 TOTAL

Receita LIFESA Orçamentária  316.776,90 3.601.260,75 4.433.152,56  8.351.190,21 

Ou seja,  a ORCRIM e os ora denunciados se valeram do LIFESA para

vender  às  Organizações  Sociais Cruz  Vermelha  e  IPCEP3,  ambas  geridas  pelo  réu  e

colaborador  DANIEL  GOMES,  pelo  preço  e  da forma  que  quisessem,  facilitando,

sobremaneira,  o  toma  lá  da  cá  de  notas  fiscais,  medicamentos,  valores,

superfaturamentos, lucro, retiradas, empréstimos e diversas artimanhas para mascarar

o desvio de dinheiro público,  com intuito nítido de lavar numerário percebido pela

ORCRIM. 

2 dado extraído do SAGRES declarado pela própria LIFESA (tela inicial, “Resultado Financeiro”, conforme Anexo Resultado 
Financeiro da LIFESA no SAGRES
3 Na MEDIDA CAUTELAR INONIMADA nº 0000835-33.2019.815.0000, proferida pelo Exmo. Desembargador Ricardo Vital de 
Almeida, em 16 de dezembro de 2019, que decretou a prisão preventiva de diversos envolvidos na operação Calvário, DANIEL 
GOMES DA SILVA é identificado como “Operador da CRUZ VERMELHA DO BRASIL – FILIAL DO RIO GRANDE DO SUL 
(CVB/RS) E IPCEP – INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL”.
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Surde  claramente  uma das  formas  pelas  quais  os  réus  almejavam

ganhar dinheiro com o LIFESA: atuando apenas como intermediário na compra e venda

de  medicamentos,  a  empresa  pública faturou  com  a  venda  a  monta  de  R$

8.531.190,21 e empenhou  como  compra  de  medicamentos  o  valor  de  R$

4.486.029,74,  tendo  pago  apenas  R$  3.528.804,11. Ou  seja,  o LIFESA  cobrou

praticamente o dobro do valor dos medicamentos comprados (86,16%). Este  ganho

astronômico  exorbitante (considerando apenas a compra e venda de medicamentos)

com  um  baixíssimo  quadro  de  pessoal,  nenhum  investimento  e  não  se  sabe  a

existência  de  algum  serviço  prestado,  corroboram  as  declarações  do  colaborador

DANIEL  e  a  tese  de  uso  da  empresa  para  desvio  de  recursos  públicos  (ainda  sob

investigação).

A Auditoria  do TCE/PB também descortinou/verificou a ausência de

registro no Inventário do LIFESA de medicamentos no montante de R$ 1.843.495,54 e

de 600 unidades do medicamento Forteo Colter Pen Kit (Teriparatida), no valor de R$

967.016,401,  apontando  que  os  medicamentos  adquiridos  JAMAIS  foram

efetivamente comprados (ainda sob investigação).

Outro expediente  possivelmente utilizado para desviar  recursos  foi  o

registro de despesas acompanhados de notas fiscais de saída de mercadorias e não de

compras  (como  “OUTRA SAIDA  DE  MERCADORIA  NAO ESPEC”,  “OUTRAS  ENTRADA

MERCADORIA F/ESTADO” e “REMESSA EM BONIFIC DOACAO OU BRINDE”).  O Órgão

Contábil  paraibano  identificou que  isto  ocorreu  junto  ao  fornecedor  DROGAFONTE

LTDA no valor de R$ 257.373,834:

Esta Auditoria, por sua vez, analisou todos os lançamentos registrados pela
contabilidade  a  crédito  do  referido  fornecedor  e  identificou  a  inclusão  de
valores não devidos (R$ 257.373,83),  relativos a Notas Fiscais  de troca,  de

4 PROC TC 08791/19, fl. 2563
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bonificação, doação ou brinde e até de devolução de mercadorias, conforme
“Natureza  da  Operação”  e/ou  “Informações  Adicionais”  registradas  nas
mesmas e obtidas no Portal da NFe por meio das chaves de acesso de cada
uma delas (Doc. TC nº 80256/19 - págs. 2455/2459). 
Quanto às notas fiscais declaradas pela Defesa como “inexistentes”,  mas que
geraram créditos indevidos “em duplicidade e até em triplicidade”, no valor de
R$  189.616,00,  esclareça-se  que  tais  notas  na  verdade  existem,  todavia  a
natureza da operação, ou seja, a finalidade pela qual foram emitidas não foi
de VENDA, mas de “OUTRA SAIDA DE MERCADORIA NAO ESPEC”.
Considerando, pois, que as notas fiscais de venda somaram R$ 799.743,60,
conclui-se  que  este  é  o  valor  da  soma  dos  créditos  lançados  na  conta
21101.0040 – DROGA FONTE LTDA (fls.  619 a 621),  devendo ser excluído o
montante de R$ 247.857,83, correspondente às notas fiscais de “OUTRA SAIDA
DE MERCADORIA NAO ESPEC”, “OUTRAS ENTRADA MERCADORIA F/ESTADO” e
“REMESSA EM BONIFIC DOACAO OU BRINDE”, conforme abaixo demonstrado.
Ressalte-se  ainda,  quanto  aos  débitos,  que  o  valor  final  também  deve  ser
corrigido  em  razão  da  exclusão  do  lançamento  realizado  em  04/12/2018,
referente à “DEVOLUÇÃO DE NFE000000861”, no valor de R$ 24.990,00, por
ele corresponder ao estorno da NFe 271.272, cuja a natureza da operação era
“OUTRA SAIDA DE MERCADORIA NAO ESPEC” e, como já explicado, foi excluída
do crédito: (...)

O mesmo ocorreu com a PANORAMA COM DE PROD FARMACEUTICOS,

no  valor  de  R$  42.585,955.  Também  foram  “inventadas”  despesas,  lançando-as

acompanhadas  de  notas  fiscais  já  pagas  como  restos  a  pagar6 (ainda  sob

investigação).

O tamanho da inteligência criminosa dos denunciados, bem como da

audácia,  não  guarda  qualquer  proporção  com  outro  caso  desvendado  na  Paraíba.

Restou demonstrado pela auditoria do TCE/PB mais um registro de despesas com notas

fiscais pagas como restos a pagar em nome de fornecedor que sequer existia  (ainda

sob investigação):

Além disso,  restou não dito  pela  Defesa que apesar  de a  Contabilidade ter  lançado o
pagamento das Notas Fiscais emitidas em 2018 (R$ 89.735,07) na conta de Restos a Pagar
de  2017  da  DEPÓSITO  GERAL  (Conta:  21505.0002),  ela  lançou  estas  mesmas  notas,

5 PROC TC Nº 8791/19, fl. 2571
6 PROC TC Nº 8791/19, fl. 2576
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TAMBÉM,  a  crédito  de  CORTONA  TRANSPORTES  (Conta:  21101.0050),  ou  seja,  não
obstante as mesmas terem sido pagas como RP, foram inscritas novamente como dívida do
LIFESA, desta feita com a transportadora responsável pela entrega dos produtos, conforme
identificado nos citados documentos fiscais (págs. 155/56, 161/64, 172, 179/80, 184/45,
188/89, 197, 205/06, 214/15, 229/30, 233, 238/46, 252, 359/61, 451, 459, 473).
Ressalte-se, ainda, que dita “transportadora” não existe e o CNPJ e o endereço informados
nas notas fiscais são os mesmos da Depósito Geral, conforme informações fornecidas pela
Receita Federal (http://www.receita.fazenda.gov.br).

Toda  essa  empreitada  com  um  único  intuito:  viabilizar  o  ganho

particular dos agentes da ORCRIM ora denunciados.

Não parou por ai. Os membros da ORCRIM ora denunciados também

se valeram de negociações com o IPCEP – OS que também era gerenciada por DANIEL

GOMES, colaborador ora denunciado  -.  Ao analisar o “razão” da contabilidade, a

Auditoria  do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba  verificou irregularidade

crassa no abatimento do saldo da conta do IPCEP e tabulado os seguintes dados
7:

7 PROC TC 08791/19, fl. 2530
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Percebe-se que, na verdade, confrontando a contabilidade do LIFESA

com a do IPCEP,  o IPCEP não registrou esta “compra”!  Ao se consultar  o sistema de

transparência  do  Governo,  disponível  na  Internet,  consta  apenas  a  compra  de  R$

60.281,70 pelo IPCEP – Hospital Metropolitano em 2018 (ainda sob investigação). 

Resumindo:

(1) o LIFESA registrou uma venda futura ao IPCEP de R$ 2.581.665,07

(2) o IPCEP registrou apenas uma compra de R$ 60.281,70

(3)  conclui-se  que  a  nota  fiscal  emitida  pela  LIFESA  foi  fabricada  para  justificar  o

repasse de dinheiro à empresa pública pelo IPCEP

(4) com o dinheiro que recebeu do Estado, o IPCEP comprou uma nota fiscal de mais de

R$ 2.000.000,00 à LIFESA,  a  qual,  por sua vez,  pode ter  repassado este dinheiro a

terceiros, como se estivesse, formalmente, realizando compra de medicamentos

(5) tal procedimento era nitidamente recorrente e visava, tão somente, gerar lucro para

os réus – por exemplo, constatada também na prestação de contas da LIFESA de 2018

(PROC TC Nº 8791/19) -.

O  lucro  sem dúvidas  alcançou  os  réus  através  de  propinas  pagas,

principalmente através  da  empresa  TROY SP,  cujo  gestor  e  proprietário  efetivo era

RICARDO  COUTINHO.  Aquela,  conforme  demonstrado  pelo  Tribunal  de  Contas  da

Paraíba, recebeu repasses absolutamente questionáveis e de aparente ilicitude, como

ocorreu por meio de um fraudulento contrato de mútuo firmado entre a LIFESA e a

TROY SP, SEM VALOR CERTO, de até R$ 200.000,00:
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Consta  no  extrato  bancário  da  LIFESA  um  TED  direcionado  ao

favorecido TROY SP em 12/2/2018, no valor de R$ 223.804,42. Vejamos:

O referido repasse sem registro e comprovação da finalidade é nítida

demonstração  de  que  serviu  para  divisão  entre  os  membros  da  ORCRIM  ora

denunciados.  Frise-se  também  que  não  há  demonstração  do  porquê  do  mútuo
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fraudulentamente  construído; não  houve  empréstimo  da  TROY  SP  à  LIFESA  e  tais

pagamentos a título de abatimento do contrato de mútuo (tese sustentada em sede de

defesa junto ao TCE/PB) nada mais foram que desvio de recursos públicos.

V. DA VENDA FRAUDULENTA DA PARTICIPAÇÃO DA CINEP A TROYSP

Um  momento  específico  dessa  empreitada  criminosa  merece

destaque: a forma pela qual a ORCRIM conseguiu aumentar a participação da TROYSP

no mando formal do LIFESA através da transferência pacífica das ações de propriedade

da CINEP.

A  referida  transação  ocorreu  conforme  AGE  realizada  em  18  de

dezembro  de  2014,  quando  (1)  existia  o  plano  de  investimentos  do  LIFESA  pela

iniciativa privada, (2) estudo das projeções de lucro e atividade rentáveis do LIFESA, (3)

chegada de novo sócio privado e investidor (TROYSP), e – mesmo assim – o Governo da

Paraíba  e  o  CINEP abriram mão de  participar  desse  empreendimento maravilhoso,

compreendendo  parcerias  internacionais,  venda  de  medicamentos  a  Administração

Pública sem licitação (através de Organizações Sociais), etc.

A pergunta que sobressai: como isso ocorreria? A resposta é simples:

RICARDO COUTINHO controlava o GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CINEP e TROYSP,

sendo que nesta a sua participação seria permanente mesmo quando deixasse o trono

do Palácio paraibano.

Aqui surde a importância de TATIANA DA ROCHA DOMICIANO, então

presidente  do  CINEP  –  COMPANHIA  DE  DESENVOLVIMENTO  DA  PARAÍBA,  a  qual

vendeu a participação da companhia para TROYSP (nitidamente sabendo que esta seria

a  adquirente,  e  por  ordem  de  RICARDO  COUTINHO)  mesmo  com  o  panorama

maravilhoso de  retorno  e  investimento.  Vejamos  apresentação  da  empresa  de
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consultoria contratada pelo LIFESA cuja conclusão é de 16 de dezembro de 2013:

Tamanha  a  importância  de  TATIANA  DA  ROCHA  no  esquema

criminoso que, conforme áudio colacionados aos autos e acima já transcritos, a saída

da CINEP do corpo de acionistas, gerou a saída de TATIANA do CONSAD-LIFESA, sendo

ela substituída pelo cônjuge de RICARDO COUTINHO, AMANDA RODRIGUES. 

Em ato  conjunto,  o  ESTADO DA PARAIBA,  por  meio  de  WALDSON

SOUZA também renunciou ao direito de aquisição, nitidamente por ordem de RICARDO

COUTINHO, em benefício da ORCRIM e de interesses privados.

As  irregularidades  supra  mencionadas  foram  devidamente  pela

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA em relatório de inspeção GEA nº.

107/2019:
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Sobre  a  necessidade  de  atenção  aos  termos  dos  acordos  de

acionistas, cumpre registrar o que dispõe o art. 118 da Lei nº. 6.404/76:

 Art. 118. Os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas ações, preferência

para  adquiri-las,  exercício  do  direito  a  voto,  ou  do  poder  de  controle  deverão  ser

observados pela companhia quando arquivados na sua sede.(Redação dada pela Lei nº

10.303, de 2001)

A conduta de TATIANA DOMICIANO ultrapassou a barreira da mera

desídia  com a  coisa  pública,  e  demonstrou um absoluto  comprometimento  com a

causa  da  Organização  Criminosa  chefiada  por  RICARDO COUTINHO,  praticando  ato

contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse/sentimento pessoal.
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VI. DA CONDUTA TÍPICA DE CADA RÉU INDIVIDUALMENTE CONSIDERADA

VI.a. RICARDO COUTINHO (EX-GOVERNADOR)

Foi  eleito  governador  por  dois  mandatos  (Eleições  de  2010  e  de

2014).

Exigiu diretamente para si vantagem ilícita em razão do exercício de

sua função, quando Governador do Estado da Paraíba, para viabilizar a utilização do

LIFESA como instrumento de ganho de si e dos demais denunciados. 

O  réu  em  comento  OCULTOU  a ORIGEM,  MOVIMENTAÇÃO e

PROPRIEDADE de direitos  e valores inseridos na TROY SP e no LIFESA, provenientes,

direta ou indiretamente, de infrações penais cometidas reiteradamente. As infrações

anteriores foram cometidas pelas Organizações Sociais gerenciadas pelo réu DANIEL

GOMES, e o lucro dessa atuação ilícita foi lavado por meio de aportes e investimentos

na  TROY  SP  e,  por  conseguinte,  no  LIFESA,  através  de  integralização  de  capitais,

pagamento de empréstimos inexistentes, compra de novas ações expedidas.

Ademais,  para  os  mesmos  dispêndios  também  foram  usadas  as

propinas  pagas  pelas  fornecedoras  das  mencionadas  OSs,  como  retribuição  aos

contratos  fraudulentamente  firmados,  tendo  DANIEL  GOMES  obedecido  às

determinações de RICARDO COUTINHO quando ordenou que os aportes e dispêndios

da empreitada criminosa ficariam a seu cargo (já tendo absoluta ciência e domínio do

modo de operação da ORCRIM).

Frise-se, por oportuno, que a lavagem de capitais se deu no âmbito

de atuação de Organização Criminosa da qual o réu fazia parte. 

Participou na colocação de informações falsas em documento público

verdadeiro  para viabilizar o ingresso formal de sócios falsos de interposta empresa,
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quando os verdadeiros seriam o réu e seu irmão, CORIOLANDO COUTINHO.

VI.b. CORIOLANO COUTINHO

Irmão de Ricardo Vieira Coutinho, ligado diretamente a ele, sendo um

dos principais responsáveis pela coleta de propinas destinadas a Ricardo, bem assim

por circular nas estruturas de governos para advogar interesses da organização junto

aos integrantes do alto escalão, além de ser o portador das ordens e determinações de

Ricardo Coutinho.

Anuiu à exigência direta da vantagem ilícita em razão do exercício da

função Governador do Estado da Paraíba, para viabilizar a utilização do LIFESA como

instrumento  de  ganho  de  si  e  dos  demais  denunciados,  sendo  diretamente

beneficiado. 

O  réu  em  comento  OCULTOU  a ORIGEM,  MOVIMENTAÇÃO e

PROPRIEDADE de direitos  e valores inseridos na TROY SP e no LIFESA, provenientes,

direta ou indiretamente, de infrações penais cometidas reiteradamente. As infrações

anteriores foram cometidas pelas Organizações Sociais gerenciadas pelo réu DANIEL

GOMES, e o lucro dessa atuação ilícita foi lavado por meio de aportes e investimentos

na  TROY  SP  e,  por  conseguinte,  no  LIFESA,  através  de  integralização  de  capitais,

pagamento de empréstimos inexistentes, compra de novas ações expedidas.

Ademais,  para  os  mesmos  dispêndios  também  foram  usadas  as

propinas  pagas  pelas  fornecedoras  das  mencionadas  OSs,  como  retribuição  aos

contratos  fraudulentamente  firmados,  tendo  DANIEL  GOMES  obedecido  às

determinações de RICARDO COUTINHO quando ordenou que os aportes e dispêndios

da empreitada criminosa ficariam a seu cargo (já tendo absoluta ciência e domínio do

modo de operação da ORCRIM).

Frise-se, por oportuno, que a lavagem de capitais se deu no âmbito
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de atuação de Organização Criminosa da qual o réu fazia parte.

Participou na colocação de informações falsas em documento público

verdadeiro  para viabilizar o ingresso formal de sócios falsos de interposta empresa,

quando os verdadeiros seriam o réu e seu irmão, RICARDO COUTINHO.

VI.c. DANIEL GOMES DA SILVA

Operador da CRUZ VERMELHA DO BRASIL –  FILIAL DO RIO GRANDE

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

PROFISSIONAL –,  organizações  sociais  associadas  ao  esquema  criminoso  ora

denunciado.

Ofereceu/prometeu vantagem indevida aos integrantes da ORCRIM

ora denunciados.

O  réu  em  comento  OCULTOU  a  ORIGEM,  MOVIMENTAÇÃO  e

PROPRIEDADE de direitos e valores inseridos na TROY SP e no LIFESA, provenientes,

direta ou indiretamente, de infrações penais cometidas reiteradamente. As infrações

anteriores  foram  cometidas  pelas  Organizações  Sociais  gerenciadas  pelo  réu  em

destaque, e o lucro dessa atuação ilícita foi lavado por meio de aportes e investimentos

na  TROY  SP  e,  por  conseguinte,  no  LIFESA,  através  de  integralização  de  capitais,

pagamento de empréstimos inexistentes, compra de novas ações expedidas.

Ademais,  para  os  mesmos  dispêndios  também  foram  usadas  as

propinas  pagas  pelas  fornecedoras  das  mencionadas  OSs,  como  retribuição  aos

contratos  fraudulentamente  firmados,  tendo  DANIEL  GOMES  obedecido  às

determinações de RICARDO COUTINHO quando ordenou que os aportes e dispêndios

da empreitada criminosa ficariam a seu cargo (já tendo absoluta ciência e domínio do

modo de operação da ORCRIM).

Frise-se, por oportuno, que a lavagem de capitais se deu no âmbito
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de atuação de Organização Criminosa da qual o réu fazia parte.

Participou na colocação de informações falsas em documento público

verdadeiro  para viabilizar o ingresso formal de sócios falsos de interposta empresa,

quando os verdadeiros seriam RICARDO e CORIOLANDO COUTINHO.

Atualmente, COLABORADOR.

VI.d. GILBERTO CARNEIRO

Ex-Procurador-Geral  do  Estado,  mantido  no  cargo  pelo  atual

governador até o final de abril/2019. No governo anterior (gestão de Ricardo Coutinho,

ora denunciado), ocupou também o cargo de Secretário de Estado da Administração.

Gilberto  foi  responsável  pela  estruturação  do  LIFESA  como

instrumento  de  ganhos  da  ORCRIM,  servindo  de  ponte com  órgãos  de  controle  e

judiciário, além de ter participado do conselho de administração do LIFESA. Um dos

maiores beneficiados com o pagamento de propinas  por  “fora”.  Exigiu  diretamente

para si vantagem ilícita em razão do exercício de sua função, quando Gestor de Pasta

do Poder Executivo do Estado da Paraíba, para viabilizar a utilização do LIFESA como

instrumento de ganho de si e dos demais denunciados. 

Participou na colocação de informações falsas em documento público

verdadeiro  para viabilizar o ingresso formal de sócios falsos de interposta empresa,

quando os verdadeiros seriam RICARDO e CORIOLANDO COUTINHO.

Com  sua  atuação,  o  réu  em  comento  OCULTOU  a ORIGEM,

MOVIMENTAÇÃO e  PROPRIEDADE de direitos  e valores  inseridos  na  TROY SP  e  no

LIFESA,  provenientes,  direta  ou  indiretamente,  de  infrações  penais  cometidas

reiteradamente.  As infrações anteriores foram cometidas pelas Organizações Sociais

gerenciadas pelo réu DANIEL GOMES, e o lucro dessa atuação ilícita foi lavado por meio

de  aportes  e  investimentos  na  TROY SP  e,  por  conseguinte,  no  LIFESA,  através  de
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integralização de capitais, pagamento de empréstimos inexistentes, compra de novas

ações expedidas.

Ademais,  para  os  mesmos  dispêndios  também  foram  usadas  as

propinas  pagas  pelas  fornecedoras  das  mencionadas  OSs,  como  retribuição  aos

contratos  fraudulentamente  firmados,  tendo  DANIEL  GOMES  obedecido  às

determinações de RICARDO COUTINHO quando ordenou que os aportes e dispêndios

da empreitada criminosa ficariam a seu cargo (já tendo absoluta ciência e domínio do

modo de operação da ORCRIM).

Frise-se, por oportuno, que a lavagem de capitais se deu no âmbito

de atuação de Organização Criminosa da qual o réu fazia parte.

VI.e. WALDSON DE SOUZA

Ex-Secretário  de  Estado de Planejamento,  Orçamento e  Gestão da

Paraíba,  exonerado,  no final de abril/2019. Foi  Secretário de Saúde e Secretário de

Estado  do  Desenvolvimento  e  Articulação  da  Paraíba  (2014-2016),  no  governo  de

Ricardo Coutinho.

Waldson anuiu à  exigência direta da  vantagem ilícita  em razão do

exercício da função Governador do Estado da Paraíba, para viabilizar a utilização do

LIFESA  como  instrumento  de  ganho  de  si  e  dos  demais  denunciados,  sendo

diretamente beneficiado (ganharam para participar da empreitada). 

O réu em comento, ainda que na qualidade de partícipe, auxiliou a

OCULTAÇÃO  da  ORIGEM,  MOVIMENTAÇÃO  e  PROPRIEDADE  de  direitos  e  valores

inseridos na TROY SP e no LIFESA, provenientes, direta ou indiretamente, de infrações

penais  cometidas  reiteradamente.  As  infrações  anteriores  foram  cometidas  pelas

Organizações Sociais gerenciadas pelo réu DANIEL GOMES, e o lucro dessa atuação

ilícita foi lavado por meio de aportes e investimentos na TROY SP e, por conseguinte,
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no  LIFESA,  através  de  integralização  de  capitais,  pagamento  de  empréstimos

inexistentes, compra de novas ações expedidas.

Ademais,  para  os  mesmos  dispêndios  também  foram  usadas  as

propinas  pagas  pelas  fornecedoras  das  mencionadas  OSs,  como  retribuição  aos

contratos  fraudulentamente  firmados,  tendo  DANIEL  GOMES  obedecido  às

determinações de RICARDO COUTINHO quando ordenou que os aportes e dispêndios

da empreitada criminosa ficariam a seu cargo (já tendo absoluta ciência e domínio do

modo de operação da ORCRIM).

Frise-se, por oportuno, que a lavagem de capitais se deu no âmbito

de atuação de Organização Criminosa da qual o réu fazia parte.

VI.f.  ALUISIO FREITAS DE ALMEIDA JUNIOR

O réu serviu de meio de ingresso da ORCRIM no LIFESA quando foi

seu presidente. Anuíram à exigência direta da vantagem ilícita em razão do exercício da

função Governador do Estado da Paraíba, para viabilizar a utilização do LIFESA como

instrumento de ganho de si e dos demais denunciados, sendo diretamente beneficiado

(ganharam para participar da empreitada).

O réu em comento, ainda que na qualidade de partícipe, AUXILIOU

NA OCULTAÇÃO da ORIGEM, MOVIMENTAÇÃO e PROPRIEDADE de direitos e valores

inseridos na TROY SP e no LIFESA, provenientes, direta ou indiretamente, de infrações

penais  cometidas  reiteradamente.  As  infrações  anteriores  foram  cometidas  pelas

Organizações Sociais gerenciadas pelo réu DANIEL GOMES, e o lucro dessa atuação

ilícita foi lavado por meio de aportes e investimentos na TROY SP e, por conseguinte,

no  LIFESA,  através  de  integralização  de  capitais,  pagamento  de  empréstimos

inexistentes, compra de novas ações expedidas.
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Ademais,  para  os  mesmos  dispêndios  também  foram  usadas  as

propinas  pagas  pelas  fornecedoras  das  mencionadas  OSs,  como  retribuição  aos

contratos  fraudulentamente  firmados,  tendo  DANIEL  GOMES  obedecido  às

determinações de RICARDO COUTINHO quando ordenou que os aportes e dispêndios

da empreitada criminosa ficariam a seu cargo (já tendo absoluta ciência e domínio do

modo de operação da ORCRIM).

VI.g. MAURÍCIO ROCHA NEVES

Homem de confiança de DANIEL GOMES, tendo anterior  know how

no modo de operação de instituições de saúde e na forma de atuar das Organizações

Sociais geridas por DANIEL. Foi o rosto da TROY SP durante a atuação para arrebatar e

utilizar o LIFESA.

O réu anuiu à conduta de DANIEL GOMES, a qual ofereceu/prometeu

vantagem indevida aos integrantes da ORCRIM ora denunciados.

O réu em comento, ainda que na qualidade de partícipe, AUXILIOU a

OCULTAÇÃO  da  ORIGEM,  MOVIMENTAÇÃO  e  PROPRIEDADE  de  direitos  e  valores

inseridos na TROY SP e no LIFESA, provenientes, direta ou indiretamente, de infrações

penais  cometidas  reiteradamente.  As  infrações  anteriores  foram  cometidas  pelas

Organizações Sociais gerenciadas pelo réu DANIEL GOMES, e o lucro dessa atuação

ilícita foi lavado por meio de aportes e investimentos na TROY SP e, por conseguinte,

no  LIFESA,  através  de  integralização  de  capitais,  pagamento  de  empréstimos

inexistentes, compra de novas ações expedidas.

Ademais,  para  os  mesmos  dispêndios  também  foram  usadas  as

propinas  pagas  pelas  fornecedoras  das  mencionadas  OSs,  como  retribuição  aos

contratos  fraudulentamente  firmados,  tendo  DANIEL  GOMES  obedecido  às
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determinações de RICARDO COUTINHO quando ordenou que os aportes e dispêndios

da empreitada criminosa ficariam a seu cargo (já tendo absoluta ciência e domínio do

modo de operação da ORCRIM).

VI.h. AMANDA ARAUJO RODRIGUES

Então companheira de RICARDO VIEIRA COUTINHO quando de sua

designação para integrar  o  CONSAD-LIFESA como forma de viabilizar  o  controle  da

instituição e da ORCRIM.

Na  época  de  sua  designação  era  SECRETARIA  DE  FINANÇAS  DO

ESTADO DA PARAIBA na administração capitaneada por RICARDO COUTINHO.

A  ré  anuiu  à  conduta  de  RICARDO  COUTINHO,  a  qual  EXIGIU

diretamente para  si  vantagem ilícita  em razão do exercício  de  sua função,  quando

Governador  do  Estado  da  Paraíba,  para  viabilizar  a  utilização  do  LIFESA  como

instrumento de ganho de si e dos demais denunciados. Tanto que serviu de meio para

a tomada do LIFESA pela ORCRIM

A ré em comento, ainda que na qualidade de partícipe, AUXILIOU a

OCULTAÇÃO  da  ORIGEM,  MOVIMENTAÇÃO  e  PROPRIEDADE  de  direitos  e  valores

inseridos na TROY SP e no LIFESA, provenientes, direta ou indiretamente, de infrações

penais  cometidas  reiteradamente.  As  infrações  anteriores  foram  cometidas  pelas

Organizações Sociais gerenciadas pelo réu DANIEL GOMES, e o lucro dessa atuação

ilícita foi lavado por meio de aportes e investimentos na TROY SP e, por conseguinte,

no  LIFESA,  através  de  integralização  de  capitais,  pagamento  de  empréstimos

inexistentes, compra de novas ações expedidas.

Ademais,  para  os  mesmos  dispêndios  também  foram  usadas  as

propinas  pagas  pelas  fornecedoras  das  mencionadas  OSs,  como  retribuição  aos

contratos  fraudulentamente  firmados,  tendo  DANIEL  GOMES  obedecido  às
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determinações de RICARDO COUTINHO quando ordenou que os aportes e dispêndios

da empreitada criminosa ficariam a seu cargo (já tendo absoluta ciência e domínio do

modo de operação da ORCRIM).

VII. DOS PEDIDOS

Firmadas,  pois,  essas  considerações,  lastreadas  em  farto  material

probatório, claramente se viu que as seguintes pessoas (denunciadas), sem prejuízo de

futuras inclusões (aditamento) ditadas pelo aprofundamento da apuração, praticaram os

fatos típicos previstos nos seguintes dispositivos penais:

a. RICARDO VIEIRA COUTINHO, arts. 316 e 299 do Código Penal, e art. 1º, §4º, da Lei

nº 9.613/98;

b.  CORIOLANO COUTINHO, arts. 316 e 299 do Código Penal, e art. 1º, §4º, da Lei nº

9.613/98;

c. DANIEL GOMES DA SILVA (colaborador), arts. 333 e 299 do Código Penal e art. 1º, §4º,

da Lei nº 9.613/98. Em relação a este denunciado, deverão ser observados os termos

de seu acordo de colaboração premiada, devidamente homologado

d. GILBERTO CARNEIRO DA GAMA, art. 316 e 299 do Código Penal, e art. 1º, §4º, da Lei

nº 9.613/98;

e. WALDSON DIAS DE SOUZA, art. 316 c/c art. 29 e 30 do Código Penal, e art. 1º, §4º,

da Lei nº 9.613/98;

f. ALUISIO FREITAS DE ALMEIDA JUNIOR, art. 316 c/c art. 29 e 30 do Código Penal, e 

art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98;

g. MAURÍCIO ROCHA NEVES, arts. 333 c/c art. 29 e 30  do Código Penal e art. 1º, §4º, da

Lei nº 9.613/98;

h. AMANDA ARAÚJO RODRIGUES, art. 316 c/c art. 29 e 30 do Código Penal, e art. 1º,
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§4º, da Lei nº 9.613/98.

Por essas razões, REQUER o MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, por

intermédio de seus representantes signatários, que seja a presente denúncia recebida

e autuada com o Procedimento Investigatório Criminal acima epigrafado que a instrui,

sendo,  apos  a  devida  instrução criminal,  proferida  a  competente  sentença

condenatória, conforme as provas e elementos de informação ora colacionadas, além

das  provas  produzidas  no  transcorrer  do  processo,  de  tudo  ciente  este  Órgão

Ministerial.

Outrossim, pugna o Parquet pela:

(1) aplicação do efeito da condenação relativo a perda do cargo, função, emprego ou

mandato eletivo, nos termos do 92, I, do CP; e

(2) fixação do valor mínimo para reparação dos danos [morais coletivos → in re ipsa.

Os  valores  correspondentes  ao  prejuízo  material  serão  perquiridos  nas  ações

subsequentes,  relacionadas  aos  crimes contra a Administração Pública e de acordo

com cada caso concreto)  causados  pela(s)  infração(ões),  considerando os  prejuízos

sofridos pelo(s) ofendido(s) (art. 387, inciso IV, do CPP e como forma de se viabilizar o

efeito do art. 91, I, do CPB); em valor a ser arbitrado por este juízo, mas, desde logo,

sugerindo o MPE a quantia mínima de R$ 250.000,00 (montante referente as propinas

efetivamente pagas, consubstanciadas no valor despendido para aquisição das ações

do LIFESA pela TROYSP, cuja origem é comprovadamente ilícita), solidariamente entre

os denunciados/réus. O pedido e seu para metro se justificam, ainda, pela extrema

gravidade  do(s)  crime(s)  praticado(s),  assomado  ao  fato  de  que  os  prejuízos

decorrentes da corrupção são difusos e pluriofensivos  (lesão a administração pública,
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a moralidade e, inclusive, a respeitabilidade do Executivo do Estado da Paraíba, sem

falar dos reflexos negativos das ações da ORCRIM sobre a fruição de diversos direitos

fundamentais da população paraibana, em área sensível e cara: saúde).

Nestes termos, pede e espera deferimento.

João Pessoa/PB, 30 de abril de 2020.

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 

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

Dennys Carneiro Rocha dos Santos
Promotor de Justiça – GAECO
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