
 
 

 _______________________________________________________________________________________________ 
Setor Hoteleiro Norte Quadra 01 Bloco D Sala 1510, Ed. Fusion, Brasília-DF, CEP 70.701-040 

Av. Flávio Ribeiro Coutinho, 500, Sala 610, Liv Mall, João Pessoa-PB, CEP 58.037-005 

suassunadevasconcelos.com.br - Tel (61) 99129-6382 (whatsapp) 

Página 1/18 

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA LAURITA VAZ, DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

 

 Ref.: Reclamação n. 0810901-05.2020.8.15.0000 (TJ/PB)  

“Operação Calvário” 

 

 

“Não se escolhe o local ou o juízo para o 

exercício da atividade persecutória e/ou 

jurisdicional; ele se dá por regras previamente 

estabelecidas, de acordo com critérios legais que 

asseguram a imparcialidade da jurisdição, que, 

na dicção de Calamandrei, tem necessidade “de 

não apenas ser, mas parecer justa” 

(CALAMANDREI, Piero. Proceso y 

democracia. Trad. Hector Zamudio, Buenos 

Aires: EJEA, 1960, p. 37)” 

 

 

IGOR SUASSUNA LACERDA DE VASCONCELOS, advogado, 

inscrito na OAB/DF sob o n. 47.398; EDUARDO DE ARAÚJO CAVALCANTI, 

advogado, inscrito na OAB/PB sob o n° 8.392; VICTOR LUIZ DE FREITAS SOUZA 

BARRETO, advogado, inscrito na OAB/PB sob o n. 19.773 e LEONARDO DANTAS 

DA NÓBREGA RUFFO, advogado, inscrito na OAB/PB sob o n. 27.849, todos com 

endereço profissional situado em Shn Quadra 01 Bloco D Sala 1510, Ed. Fusion, Asa 

Norte, Brasília-DF, CEP 70.701-040 vêm, respeitosamente, à presença de V.Exa., nos 

termos do art. 5º, inciso LXVIII, e do art. 102, inciso I, alínea “i”, previstos na 

Constituição Federal, bem como com fulcro nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código 

de Processo Penal, impetrar a presente ordem de  

 

HABEAS CORPUS 

(com pedido liminar) 

 

em favor de RICARDO VIEIRA COUTINHO, portador do CPF nº 218.713.534-91, 

domiciliado na Avenida Governador Antônio da Silva Mariz, nº 600, Portal do Sol, CEP 

58.046-518; em face de decisão proferida pelo Desembargador Ricardo Vital de 

Almeida, do Tribunal de Justiça da Paraíba, que indeferiu pedido liminar no bojo da 

Reclamação nº 0810901-05.2020.8.15.0000 (TJ/PB) (doc. 1), o que faz com base nas 

razões de fato e de direito a seguir delineadas. 



 
 

 _______________________________________________________________________________________________ 
Setor Hoteleiro Norte Quadra 01 Bloco D Sala 1510, Ed. Fusion, Brasília-DF, CEP 70.701-040 

Av. Flávio Ribeiro Coutinho, 500, Sala 610, Liv Mall, João Pessoa-PB, CEP 58.037-005 

suassunadevasconcelos.com.br - Tel (61) 99129-6382 (whatsapp) 

Página 2/18 

 

 

 

I. BREVE EXPOSIÇÃO DOS FATOS 

 

Trata-se, na origem, de reclamação ajuizada no TJ/PB por Ricardo Vieira 

Coutinho, ora paciente, contra ato praticado pelo Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca 

de João Pessoa nos autos da medida cautelar inominada de nº 0003378-

80.2020.815.2002, vinculada à ação penal nº 0003269-66.2020.815.2002. 

 

O ato reclamado é a decisão de sequestro de bens do ora paciente 

promovida pelo juízo de primeiro grau, em desrespeito à autoridade da decisão proferida 

pelo Des. Ricardo Vital, nos autos da medida cautelar n. 0000835-33.2019.815.0000, 

que tramita no Tribunal de Justiça da Paraíba, na qual foi reconhecida, em 16/12/2019, 

a indiscutível competência originária da Corte estadual para processar e julgar os 

fatos relacionados à denominada “Operação Calvário”, veja-se:  
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Destaca-se que o próprio TJ/PB reconheceu, expressamente, a relação 

de conexão e continência dos fatos apurados na referida cautelar — onde foram 

decretadas medidas constritivas em face dos acusados — com condutas 

supostamente praticadas por autoridades detentoras de foro especial por 

prerrogativa de função, notadamente Deputados Estaduais, de modo que deveria 

prevalecer, no caso, a competência ratione personae sobre a jurisdição comum (art. 78, 

III do Código de Processo Penal). 

 

Contudo, o MPPB, valendo-se de subterfúgio assumidamente 

“lavajatista”1, passou a “fatiar”, à critério da acusação, a denúncia já oferecida em 

segundo grau, contra 35 (trinta e cinco) pessoas, em 13/01/2020, pela suposta prática do 

crime de organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei 12.850/13, em outras diversas 

denúncias pela prática, em tese, de crimes autônomos (de lavagem de dinheiro, peculato, 

corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, entre outros) pelos membros da suposta 

organização criminosa denunciada perante o Tribunal de Justiça da Paraíba. 

 

Essas novas denúncias foram distribuídas aos juízos de primeira instância 

em face do ora paciente e de outros investigados, supostamente integrantes da mesma 

ORCRIM, com base nos mesmos fatos apurados em segundo grau, porém, sob 

roupagem jurídica diversa, dando origem aos seguintes procedimentos: ação penal nº 

0001553-04.2020.815.2002, distribuída em 14/02/2020 à 4ª Vara Criminal de João 

Pessoa; ação penal nº 0003054-90.2020.815.2002, distribuída em 14/05/2020, à 5ª Vara 

Criminal de João Pessoa; ação penal nº 0003057-45.2020.815.2002, distribuída em 

                                                 
1 A esse respeito, confira-se o teor do parecer ministerial juntado ao Processo nº 0003378-80.2020.815.2002, em 

trâmite na 3ª Vara Criminal de João Pessoa, onde se aduz “A título de exemplo, observa-se, no âmbito da 

“Operação Lava Jato”, uma amostra bastante clara dessa distribuição de jurisdição, visto que há inúmeras ações 

penais tramitando em diversos juízos, seja nas Cortes Superiores (STF, STJ e TRFs), seja nos juízos de 1º grau 

(justiça federal de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, dentre outras)” (fls. 15 do parecer). Contudo, esquece-se 

o órgão acusador paraibano que, no âmbito da denominada “Operação Lava Jato”, já houve diversas 

decisões de declinação de competência e de desmembramento dos feitos pelos órgãos de maior jurisdição 

(STF, STJ e TRFs), situação ainda inocorrente do âmbito da cognominada “Operação Calvário”.  
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22/05/2020 à 1ª Vara Criminal de João Pessoa; ação penal nº 0003269-

66.2020.815.2002 distribuída em 04/06/2020 à 3ª Vara Criminal de João Pessoa;  ação 

penal nº 0003806-62.2020.815.2002, distribuída em 13/07/2020 à 1ª Vara Criminal de 

Mangabeira; e, mais recentemente, a ação penal nº 0801238-06.2021.8.15.2002, 

distribuída em 26/01/2021 à 1ª Vara Criminal de João Pessoa. 

 

Foi nesse contexto — após o oferecimento de denúncias fatiadas — que o 

juízo da 3ª Vara Criminal de João Pessoa, no bojo da medida cautelar nº 0003378-

80.2020.815.2002 (vinculada à ação penal nº 0003269-66.2020.815.2002), valendo-se 

dos mesmos fatos que estão sendo processados em segunda instância, decretou, em 

29/06/2020, antes de receber a denúncia, o sequestro de bens e valores do ora paciente, 

até o importe de R$ 6.597.156,19 (seis milhões quinhentos e noventa e sete mil cento e 

cinquenta e seis reais e dezenove centavos), nos seguintes termos (doc. 2): 

 

“O Ministério Público do Estado da Paraíba/PB, através do Grupo de 

Atuação Especial Contra o Crime Organizado — GAECO, ingressou 

com REPRESENTAÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DE 

SEQUESTRO DE BENS, em face de (...), afirmando, em resumo, que os 

imputados fazem parte de uma organização criminosa responsável 

pela prática de crimes contra a Administração Pública, causando 

prejuízo financeiro à Fazenda Pública Estadual, com incidência penal nos 

arts. 312 e 317 do Código Penal e art. 89 da Lei de Licitações (...) Diante 

do exposto, DEFIRO o pleito ministerial de sequestro (...). 

 

 

Ressalta-se que, nessa época, o pleito constritivo de bens dos supostos 

integrantes da ORCRIM já havia sido indeferido pelo Des. Ricardo Vital de Almeida do 

TJ/PB, que, em despacho do dia 15/01/2020 (doc. 3), entendeu que esse pedido somente 

deveria ser apreciado após apresentadas as respostas escritas pelos denunciados (fase 

processual ainda não completamente ultrapassada na origem), o que fez, na verdade, 

com que o MPPB buscasse um “atalho” para burlar a decisão do Tribunal e obter o 

bloqueio pretendido perante o juízo de primeiro grau2. 

 

                                                 
2 Posteriormente, em 29/07/2020, o Des. Relator Ricardo Vital de Almeida acabou revendo esse posicionamento, 

decretando o sequestro de bens e valores dos acusados, após o oferecimento de cota pelo Ministério Público à ação 

penal em trâmite em segundo grau. O agravo interno oposto contra essa decisão de sequestro, inclusive, pende de 

análise pelo órgão colegiado do TJPB, conforme decisão liminar da eminente Ministra Laurita Vaz no bojo do HC 

nº 643.182/PB, em 08/02/2021. 
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Provocada sobre essa circunstância, que no entender da defesa 

representava nítida usurpação de competência da Corte estadual, a autoridade coatora 

(Des. Ricardo Vital de Almeida do TJ/PB), apesar de reconhecer a indistinta distribuição 

dos feitos perante os diversos juízos de primeiro e de segundo grau, entendeu pela 

validade do ato [medida constritiva de bens] sob o argumento de que “uma investigação 

pode servir de lastro para denúncias distintas, não podendo esta ocorrência ser 

apontada como causa ensejadora de usurpação de competência” e que “a mencionada 

denúncia [oferecida em 2º grau] compreende [apenas] a existência de organismo 

delituoso (ORCRIM), pois, segundo destacado na própria peça incoativa, os crimes 

autônomos (de corrupção [ativa e passiva] e peculato, entre outras infrações) seriam 

objeto de investigações e denúncias específicas, como de fato vem ocorrendo no âmbito 

do primeiro grau”. 

 

Ocorre que, diante da evidente relação de conexão (intersubjetiva e 

probatória) e também de continência entre as denúncias ofertadas, tanto em primeiro 

como em segundo grau, bem como em razão da ausência de decisão de 

desmembramento do feito em que se apura a suposta existência da organização 

criminosa, deflagrada pela “Operação Calvário”, pela autoridade competente de 

maior jurisdição — que, no caso, reconhecidamente, é o Tribunal de Justiça da Paraíba 

— tornam-se completamente ilegais os atos praticados pelo juízo de primeira instância, 

conforme o disposto nos arts. 76, I e III; 78, III; 80 e 83 do CPP e na Súmula 704/STF, 

como se passará brevemente a expor a seguir. 

 

 

II. DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA 

PARAÍBA, DECLARADA NOS AUTOS DA MEDIDA CAUTELAR N. 0000835-

33.2019.815.0000. CONEXÃO DOS FATOS COM CONDUTAS PRATICADAS 

POR AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. 

APLICAÇÃO DOS ARTS. 76, I E III, 78, III, 80 E 83 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL E DA SÚMULA 704 DO STF. 

 

Como visto, o Tribunal de Justiça da Paraíba reconheceu a indiscutível 

competência da Corte estadual para processar e julgar os fatos relacionados à 

denominada “Operação Calvário”, em razão da relação de conexão e continência dos 

fatos apurados nessa operação com condutas supostamente praticadas por autoridades 

detentoras de foro especial por prerrogativa de função. 
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No entanto, contraditoriamente, o Desembargador Relator reputou como 

válido o processamento de denúncias apartadas e o deferimento de medidas constritivas 

pelo juízo de primeiro grau com base nos mesmos fatos que estão sendo apurados em 

segunda instância, em flagrante desrespeito às regras processuais de determinação de 

competência. 

 

Isso porque o art. 78, III, do CPP é claro ao dispor que, no concurso de 

jurisdições de diversas categorias, predominará sempre a de maior graduação, vejamos: 

 

Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, 

serão observadas as seguintes regras: 

 

III - no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará 

a de maior graduação; 

 

 

Ademais, cabe somente ao juiz competente [e não ao Ministério Público] 

decidir pelo desmembramento do feito, quando reputar conveniente esta separação, nos 

exatos termos do que determina o art. 80 do CPP, observe-se: 

 

Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações 

tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar 

diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não 

Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz 

reputar conveniente a separação. 

 

 

A jurisprudência deste STJ também é pacífica no sentido de que a decisão 

sobre o desmembramento dos processos compete ao Tribunal competente para julgar a 

autoridade com foro por prerrogativa de função, nos seguintes termos: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE 

FUNÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA ELEIÇÃO PARA O CARGO DE 

PREFEITO. DESMEMBRAMENTO. CONVENIÊNCIA E 

OPORTUNIDADE A SEREM AVALIADAS PELO TRIBUNAL 

COMPETENTE PARA JULGAR A AUTORIDADE COM 

PRERROGATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 
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1. Esta Corte já definiu que "constitui faculdade do Juízo 

processante determinar o desmembramento de processos, 

competindo-lhe avaliar a conveniência da separação nas hipóteses 

em que aplicável a regra prevista no art. 80 do Código de Processo 

Penal. A decisão sobre o desmembramento das investigações e sobre o 

levantamento do sigilo compete ao Tribunal competente para julgar a 

autoridade com foro por prerrogativa de função." (HC 347.944/AP, Rel. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 

DJe 24/5/2016). 

2. Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no AREsp 1584354/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 

28/04/2020) 

 

 

Já a Súmula 704 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Não viola 

as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por 

continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de 

um dos denunciados”. 

 

Com efeito, a separação dos processos, por mera liberalidade da acusação, 

é medida COMPLETAMENTE ATÉCNICA E ILEGAL. Primeiro, porque a jurisdição 

deve ser exercida com base em regras pré-definidas, sem direcionamentos. Segundo, 

porque o oferecimento de denúncias separadas, de acordo com o que melhor atender aos 

interesses do Parquet, pode culminar no ajuizamento de inúmeras ações contra os 

acusados, de acordo com a subsunção jurídica que se der a cada um dos fatos narrados 

na denúncia já oferecida perante o órgão de maior grau de jurisdição. Ou seja, isso faz 

com que o mesmo fato se subsuma concomitantemente a diversos delitos, que passam a 

ser apurados em ações autônomas e em juízos distintos, sem que, para isso, haja a prévia 

e expressa chancela do órgão jurisdicional competente. 

 

Sobre o assunto, vale trazer à análise trecho elucidativo da decisão 

proferida pelo eminente Ministro Rogério Schietti, no AgRg no HC nº 553.345/SP, de 

18/03/2020, onde, superando-se o entendimento da Súmula 691/STF, são trazidas 

considerações sobre a importância de se observar as regras processuais no momento da 

determinação da competência: 

 

“Julgo importante assinalar que a determinação da competência 

possui relevo não apenas sob a ótica jurisdicional, ou seja, como regra 

de funcionamento e de regularidade da relação processual. O seu relevo 
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mais importante – sob a ótica do jurisdicionado – subjaz, 

concretamente, à ideia de que a jurisdição se exerce em qualquer 

caso por regras pré-definidas, sem direcionamentos (quer no âmbito 

das investigações preliminares à ação penal, quer no próprio exercício da 

actio penalis). No dizer da doutrina, "A previsão que tutela a regra do juiz 

natural implica tratamento igualitário de todos perante a jurisdição (art. 

5º, caput, da CR). Não devem existir privilégios, nem se podem retirar 

direitos processuais dos acusados, sob qualquer desculpa de 

pretensão política criminal, ou de perseguição a determinado crime 

considerado intolerável em um dado momento histórico". E mais 

adiante complementa: "O juiz natural respeita, pois, a igualdade jurídica, 

decidindo sobre questões nascentes na persecução penal, sem se 

influenciar pelo delito em julgamento [...] todos precisam receber o 

mesmo respeito e atenção do magistrado penal. Cumpre se imporem as 

mesmas regras e se concederem os mesmos direitos, observadas as 

diferenças que a lei autoriza reconhecer, pouco importando, no 

plano subjetivo do juiz penal, quem é o acusado da vez." (PITOMBO, 

Sergio Marcos de Moraes. Imparcialidade da jurisdição: problemas 

contemporâneos do processo penal. São Paulo: Singular, 2018, p. 64 e 

66). A garantia do juiz natural – "ninguém será processado nem 

sentenciado senão pela autoridade competente" (art. º, inc. LIII da C.R.) 

– é norma de proteção ao indivíduo desde o nascedouro do exercício da 

pretensão punitiva, mesmo antes, portanto, do início da ação penal, 

mormente quando se praticam atos jurisdicionais que implicam restrições 

à liberdade ou ao patrimônio do sujeito passivo da atuação investigatória. 

Não se escolhe local ou juízo para o exercício da atividade 

persecutória e/ou jurisdicional; ele se dá por regras previamente 

estabelecidas, de acordo com critérios legais que asseguram a 

imparcialidade da jurisdição, que, na dicção de Calamandrei, tem 

necessidade “de não apenas ser, mas de parecer justa” 

(CALAMANDREI, Piero. Proceso y democracia. Trad. Hector Zamudio, 

Buenos Aires: EJEA, 1960, p. 37). Assim, "também no inquérito ou 

qualquer outra forma de investigação preliminar há o direito ao juiz 

natural e, consequentemente, de que os atos jurisdicionais eventualmente 

praticados sejam emanados de juiz competente. O juiz que decreta 

medidas cautelares no curso do inquérito policial deve ser um juiz 

predeterminado por lei" (BADARÓ, Gustavo Henrique. Juiz natural no 

processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 236/237)”. 

 

 



 
 

 _______________________________________________________________________________________________ 
Setor Hoteleiro Norte Quadra 01 Bloco D Sala 1510, Ed. Fusion, Brasília-DF, CEP 70.701-040 

Av. Flávio Ribeiro Coutinho, 500, Sala 610, Liv Mall, João Pessoa-PB, CEP 58.037-005 

suassunadevasconcelos.com.br - Tel (61) 99129-6382 (whatsapp) 

Página 9/18 

 

Ressalta-se que não se está aqui a rechaçar a possibilidade de 

requalificação jurídica dos fatos apresentados pela inicial acusatória (como ocorre na 

emendatio3 e na mutatio libelli4, cujas hipóteses estão legalmente previstas nos art. 383 

e 384 do CPP), ou mesmo a possibilidade de desmembramento do feito (art. 80 do CPP), 

mas apenas que esse tipo de procedimento seja realizado com a mais rigorosa atenção 

aos preceitos legais de determinação de competência, sob pena de representar manifesto 

e concreto prejuízo ao direito de defesa do paciente, que fica submetido a decisões 

conflitantes e a condenações sobre fatos idênticos (bis in idem), perante juízo 

manifestamente incompetente. 

 

No caso concreto, do exame acurado sobre os relatos iniciais feitos pelo 

MP/PB na Ação Penal n. 0003269-66.2020.815.2002 e na Medida Cautelar n. 0003378-

80.2020.815.2002, ambas em trâmite na 3ª Vara Criminal de João Pessoa, já se pode 

inferir, senão a identidade, mas pelo menos a manifesta conexão destas com a acusação 

delineada nos Autos n. 0000015-77.2020.815.0000, e na respectiva medida cautelar n. 

0000835-33.2019.815.0000, ambas em trâmite no TJ/PB. 

 

Veja-se trecho que delimita o objeto da Ação Penal n. 0003269-

66.2020.815.2002, distribuída à 3ª Vara Criminal de João Pessoa: 

 

 

                                                 
3 Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição 

jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. 
4 Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência 

de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério 

Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado 

o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente. 
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De início, observa-se que o PIC n. 01/2019/GAECO/MPPB, que agregou 

acervo probatório à ação penal da 3ª Vara, foi exatamente o mesmo procedimento 

investigativo do qual derivou a medida cautelar inominada nº 0000835-

33.2019.815.0000, onde foi reconhecida, em 16/12/2019, a indiscutível competência 

do TJ/PB para processar e julgar os fatos relacionados à suposta ORCRIM. 

 

Mas não só dessa circunstância decorre a relação de conexão e continência 

entras as duas ações. Numa leitura comparada, é possível identificar com clareza que a 

ação penal na 3ª Vara Criminal de João Pessoa trata dos mesmos fatos que já estão 

sendo apurados na denúncia oferecida em segunda instância, razão pela qual falece 

competência ao Juízo de primeiro grau para julgamento e decretação de medidas 

restritivas em face da suposta ORCRIM processada em segundo grau. 

 

Ora, para imputar o crime de corrupção passiva ao Paciente (art. 317 do 

CP), a denúncia que originou a ação penal na 3ª Vara Criminal narra um suposto 

pagamento de propina por Daniel Gomes a Ricardo Coutinho, no valor de R$ 500 mil 

reais, em doação oficial e “extra” de campanha eleitoral, para manter contratos, 

supostamente fraudulentos, com o Estado da Paraíba na área da saúde: 

 

“3.1.3. Do pagamento de propina a RICARDO COUTINHO 

Na data prevista, DANIEL GOMES DA SILVA deslocou-se do Rio de 

Janeiro, sendo recepcionado, nesta Capital, por FABRICIO 

SUASSUNA, LIVANIA FARIAS e ARACILBA ROCHA – estas, 

"assessoras" do então candidato, enquanto que o primeiro, na condição 

de filho e empresário, representava NEY SUASSUNA, que precisava 

tomar conhecimento acerca da concretização da parceria. Em seguida, o 

grupo se dirigiu a um hotel onde RICARDO COUTINHO estava 

hospedado, preparando-se para um debate na TV, que ocorreria naquela 

noite. 

 

Durante o encontro, após conversa inicial sobre o panorama de serviços 

que poderiam ser desenvolvidos, RICARDO COUTINHO demonstrou 

interesse e informou a DANIEL GOMES DA SILVA que, caso fosse 

eleito, trabalhariam juntos em projetos na área de saúde, em razão da 

expertise demonstrada pelo colaborador naquela seara, porém, criou uma 

“condicionante”, na medida em que disse que precisava levantar 

recursos para a campanha ao Governo do Estado, que estava em 

momento de ebulição. 
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Por sua vez, DANIEL GOMES, compreendendo o teor dessa 

contrapartida, erigida como condição previa a implementação de um 

negócio que se projetava como escuso e altamente lucrativo, aceitou a 

proposta e, naquele mesmo dia (precavido por NEY SUASSUNA), 

entregou a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em espécie, 

a RICARDO COUTINHO, pelas mãos de LIVANIA FARIAS, na 

presença de ARACILBA ROCHA e de FABRICIO SUASSUNA. O 

numerário foi repassado no interior de um veículo estacionado em frente 

ao predito o hotel. 

 

Por conseguinte, dias após, apurado o resultado do 2o Turno das Eleições 

de 2010, RICARDO VIEIRA COUTINHO foi eleito Governador do 

Estado da Paraíba por uma maioria absoluta de 53,7% dos votos validos7. 

Todavia, agregado a vitória nas urnas, alguns compromissos de 

campanha restaram pendentes. Havia necessidade de obter recursos para 

cobrir as despesas que foram contraídas para permitir a instalação e 

projeção de uma empresa que, de ha muito, desenhava-se criminosa e 

que, agora, iria se infiltrar no âmbito do executivo estadual. Assim, o 

candidato eleito determinou que DANIEL GOMES DA SILVA fosse 

contatado para fazer novo repasse de valores, caso contrário, a pactuação, 

sinalizada dias antes, não seria concretizada. 

 

Diante disso, LIVANIA FARIAS acionou os interlocutores ARACILBA 

ROCHA e NEY SUASSUNA, e, novamente, entrou em contrato com 

DANIEL GOMES DA SILVA. Na ocasião, LIVANIA repassou a 

mensagem de que RICARDO COUTINHO somente manteria o 

compromisso com o colaborador, se um novo aporte financeiro fosse 

realizado, desta vez, camuflado sob a forma de doação oficial em prol do 

PSB (Partido Socialista Brasileiro), agremiação liderada por 

RICARDO COUTINHO, de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), 

totalizando, dessa forma, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em 

propina oficial e "extra". (fls. 14/16) 

 

 

Esses mesmos fatos foram igualmente retratados na denúncia dos 

autos n. 0000015-77.2020.815.0000, em trâmite no TJ/PB, à qual se vincula a medida 

cautelar n. 0000835-33.2019.815.0000, desta vez com o intuito de imputar ao Paciente 

o crime de constituir e, supostamente, liderar uma ORCRIM, veja-se: 
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“Confirmado o interesse, DANIEL GOMES DA SILVA foi, então, 

apresentado a RICARDO COUTINHO. No dia da reunião, na cidade de 

João Pessoa/PB, foi ele recepcionado por FABRÍCIO SUASSUNA, 

LIVÂNIA FARIAS e ARACILBA ROCHA - "assessoras" de 

RICARDO COUTINHO -, e conduzido a um hotel na capital paraibana, 

onde RICARDO COUTINHO se hospedava, preparando-se para um 

debate que ocorreria naquela noite na TV. 

Durante o encontro, RICARDO COUTINHO informou a DANIEL 

GOMES DA SILVA que precisava levantar recursos para a campanha ao 

Governo do Estado e, caso fosse eleito, trabalhariam juntos em alguns 

projetos na área de saúde, em razão da experiência do colaborador 

naquela seara. O colaborador aceitou a proposta e, naquele mesmo dia, 

entregou a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em espécie, 

valor repassado à LIVÂNIA FARIAS, na presença de ARACILBA 

ROCHA e de FABRÍCIO SUASSUNA, no interior de um veículo 

estacionado em frente ao predito hotel. 

(...) 

Logo após o 2º Turno das eleições (2010), confirmada a vitória de 

RICARDO 

COUTINHO, eis que LIVÂNIA FARIAS, por intermédio de NEY 

SUASSUNA, entrou, novamente, em contato com DANIEL GOMES 

DA SILVA e, na ocasião, informou que RICARDO COUTINHO 

somente manteria o compromisso com o colaborador se um novo aporte 

financeiro fosse realizado, desta vez, por meio de doação oficial em prol 

do PSB (Partido Socialista Brasileiro), agremiação liderada por 

RICARDO COUTINHO, de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), 

totalizando, dessa forma, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em 

propina oficial e "extra"(fls. 16/17) 

 

 

Além disso, as supostas irregularidades no contrato de gestão nº 1/2011, 

pactuado entre o Estado da Paraíba e a CVB/RS para atuação no Hospital do Trauma, 

também foram objeto da denúncia ofertada em ambas as ações penais. Confira-se, a 

propósito, o seguinte quadro esquemático: 

 

Ação Penal n. 0003269-66.2020.815.2002 

(3ª Vara Criminal de João Pessoa) 

(Doc. 05) 

 

Ação penal n. 0000015-77.2020.815.0000 

(Tribunal de Justiça da Paraíba) 

(Doc. 06) 
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A CVB/RS assumiu a gestão do HETSHL 

imediatamente, por meio de contrato 

emergencial, pelo prazo de 6 (seis) meses, 

posteriormente prorrogado por mais 6 

meses, através do ADITIVO N° 01 ao 

CONTRATO 001/2011, mantendo-se o 

valor da contratação, R$ 44.075.121,46 

(quarenta e quatro milhões, setenta e 

cinco mil, oitocentos e cinquenta e três 

reais e quarenta e seis centavos), por 180 

dias, com um repasse médio mensal de 

R$ 7.345.853,57 (sete milhões, trezentos 

e quarenta e cinco mil, oitocentos e 

cinquenta e três mil e cinquenta e sete 

centavos). 

Todo esse contexto sempre foi muito 

nebuloso e as colaborações trouxeram a 

lume os bastidores que deram ensejo a 

edição do Contrato de Gestão no 

001/2011 e do procedimento de 

dispensa que lhe foi subjacente, dando 

as verdadeiras explicações para a não 

observância (e correção administrativa) 

de claros requisitos previstos em lei para 

o escorreito nascimento de uma parceria 

público-privada almejada, na época, entre 

o Estado e a CVB/RS (foco na 

administração do HETSHL). Uma 

relação jurídica contaminada por vícios 

de origem, conforme ressaltado” (fl. 38). 

 

 

A CVB/RS assumiu a gestão do 

HETSHL, em 6 de julho de 2011, por 

meio de contrato emergencial com prazo 

de seis meses, todavia, o pacto foi 

prorrogado e, por mais 6 meses, a 

entidade gerenciou os serviços de saúde 

ofertados naquele estabelecimento. No 

início da vigência do contrato 

emergencial, DANIEL GOMES DA 

SILVA foi intensamente cobrado por 

RICARDO VIEIRA COUTINHO e por 

sua equipe de Secretários para que o 

hospital funcionasse com qualidade, a fim 

de que a lei de gestão pactuada fosse 

votada e aprovada na Assembleia 

Legislativa, sem grandes dificuldades, o 

que, de fato, ocorreu, sendo publicada a 

norma estadual, em 7 de outubro de 2011. 

Em pesquisa realizada, obteve-se também 

o Diário Oficial de 6 de julho de 2011, 

com a Portaria 254/GS/SEAD que 

confirmou, no âmbito do Estado da 

Paraíba, a qualificação da Cruz Vermelha 

- Filial do Estado do Rio Grande do Sul, 

como Organização Social, abrindo 

caminho para sua atuação na área de 

saúde. 

Todo esse contexto sempre foi muito 

nebuloso e as colaborações trouxeram a 

lume os bastidores que deram ensejo à 

edição do Contrato de Gestão nº 

001/2011 e do procedimento de 

dispensa que lhe foi subjacente, dando 

as verdadeiras explicações para a não 

observância (e correção administrativa) 

de claros requisitos previstos em lei para 

o escorreito nascimento de uma parceria 

público-privada almejada, na época, entre 

o Estado e a CVB/RS (foco na 

administração do HETSHL). Uma 

relação jurídica contaminada por vícios 
de origem, diga-se” (fls. 24/25). 
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Como se pode perceber, apenas para citar alguns exemplos, há ampla 

correspondência entre os fatos e elementos probatórios relatados na Ação Penal n. 

0003269-66.2020.815.2002, em trâmite na 3ª Vara Criminal de João Pessoa, e aqueles 

apresentados nos Autos n. 0000015-77.2020.815.0000, que tramitam no TJ/PB, 

independentemente da qualificação jurídica adotada em uma ou em outra 

denúncia, de modo que é evidente a conexão probatória e intersubjetiva entre as duas 

ações penais, nos exatos termos do art. 76, I e III do CPP. 

 

É de se observar também que ambos os processos criminais utilizam 

como alicerce probatório as delações premiadas de Daniel Gomes, Livânia Farias 

e Waldson de Souza, todos igualmente denunciados, tanto na ação da 3ª Vara 

Criminal como perante o Tribunal de Justiça da Paraíba. 

 

  Assim, a reunião dos processos, além de possibilitar uma visão completa 

dos acontecimentos, viabilizando um julgamento mais preciso, tem o condão de otimizar 

a produção de provas, contribuindo para a economia processual e evitando o 

assoberbamento do Poder Judiciário, com eventuais decisões conflitantes e com o 

desperdício de recursos públicos na tarefa de persecução penal (nesse sentido, Fauzi 

Hassan Choukr, in Código de Processo Penal: comentários consolidados e crítica 

jurisprudencial, 6ª ed. Saraiva: São Paulo, 2014). 

 

  Sobre o assunto, impende registrar o posicionamento deste eg. Superior 

Tribunal de Justiça: 

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS 

CORPUS. COMPETÊNCIA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA E DETERMINAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO 

TELEFÔNICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. 

CORRUPÇÃO PASSIVA. SUPERVENIÊNCIA DO ALVARÁ DE 

SOLTURA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREJUDICADO. COMPETÊNCIA POR CONEXÃO. MESMO 

GRUPO CRIMINOSO. RECURSO EM HABEAS CORPUS 

IMPROVIDO. 

1. Encontra-se superada a matéria relativa à prisão cautelar, porque 

expedido alvará de soltura no processo de origem. 

2. Justifica-se o direcionamento da nova investigação ao mesmo 

juízo, em razão da conexão intersubjetiva por concurso (art. 76, I, do 

CPP), reunindo os crimes praticados por única organização 

criminosa. 
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3. Ainda que se entenda pela independência dos crimes, seria então 

caso da necessidade de aproveitando da prova de elementares, assim 

incidindo a conexão probatória. 

4. Recurso em habeas corpus improvido. 

(RHC 89.620/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, 

julgado em 6/11/2018, DJe 22/11/2018) 

 

 

Portanto, diante da evidente conexão dos fatos relatados na Ação Penal n. 

0003269-66.2020.815.2002 e na correspondente Medida Cautelar n. 0003378-

80.2020.815.2002, ambas em trâmite na 3ª Vara Criminal, com aqueles apurados nos 

Autos n. 0000015-77.2020.815.0000 e na Medida Cautelar Inominada nº 0000835-

33.2019.815.0000, que tramitam no Tribunal de Justiça da Paraíba, tem-se efetivamente 

desrespeitada a competência da Corte Estadual. 

 

Desse modo, urge a necessidade de se fazer cessar o manifesto 

constrangimento ilegal imposto ao paciente, razão pela qual se requer a concessão da 

ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a usurpação de competência do TJPB 

para processar e julgar os fatos relacionados à ORCRIM denunciada ao Tribunal de 

Justiça da Paraíba no âmbito da denominada Operação Calvário, com a subsequente 

declaração de nulidade de todos os atos praticados pelo juízo incompetente da 3ª Vara 

Criminal de João Pessoa, nos termos do art. 564, I do CPP. 

 

 

III. DA MEDIDA LIMINAR 

 

A concessão de medida liminar em sede de habeas corpus é medida que 

se impõe quando constatado o perigo na demora (periculum in mora), consistente na 

iminência de que seja causado prejuízo irreparável ao Paciente, e a fumaça do bom 

direito (fumus boni iuris), caracterizada pela verossimilhança das alegações sustentadas 

no remédio constitucional. 

 

Na presente situação, o periculum in mora resta evidenciado diante dos 

prejuízos concretos causados ao direito de defesa do paciente, que fica submetido a 

decisões conflitantes e a restrições sobre fatos idênticos, perante juízo de primeiro grau 

manifestamente incompetente para processar e julgar os fatos relacionados à suposta 

ORCRIM deflagrada pela denominara “Operação Calvário”.  
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Como reconhecido na própria decisão do Des. Relator na origem, na 

composição da mencionada ORCRIM estariam envolvidas autoridades com foro por 

prerrogativa de função, notadamente Deputados Estaduais, de modo que deveria 

prevalecer no caso a competência ratione personae sobre a jurisdição comum (nos 

termos do art. 78, III do Código de Processo Penal) e não a livre distribuição dos feitos. 

 

Ademais, é extremamente pernicioso submeter o acusado ao arbitrário 

fatiamento das denúncias promovido pelo Parquet, sem que sejam observados os 

critérios de definição de competência, e, principalmente, sem que haja qualquer decisão 

do Tribunal de Justiça da Paraíba sobre o desmembramento dos fatos que estão sendo 

processados em segundo grau. Até o momento, o ímpeto acusatório culminou no 

ajuizamento 8 ações penais — coincidentemente ou não, todas elas distribuídas às 

vésperas do pleito eleitoral de 2020, no qual o paciente concorreu ao cargo de prefeito 

de João Pessoa — e diversos procedimentos criminais, como medidas cautelares 

constritivas de bens, valores e de liberdade, sendo que muitas dessas denúncias já foram 

inclusive recebidas (doc. 04). 

 

O fumus boni iuris, por sua vez, resta sobejamente demonstrado, tendo em 

vista que, na decisão atacada, embora a autoridade coatora (Des. Ricardo Vital TJ/PB) 

tenha reconhecido a indistinta distribuição dos feitos perante os diversos juízos de 

primeiro e de segundo grau, reputou como validos os atos jurídicos praticado por juízo 

manifestamente incompetente, em afronta às disposições legais contidas nos arts. 76, I 

e III, 78, III, 80 e 83 do Código de Processo Penal e na súmula 704 do STF. 

 

Portanto, é imperioso constatar que a 3ª Vara Criminal de João Pessoa/PB, 

bem como os demais juízos de primeiro grau, não possuem competência para a adoção 

de medidas constritivas em face do paciente, enquanto estiver tramitando processo sobre 

os mesmos fatos em instância superior, em razão do suposto envolvimento de autoridade 

com foro por prerrogativa de função (Deputados Estaduais) na estrutura da suposta 

organização criminosa objeto da “Operação Calvário”. 

 

Vale ressaltar que, em situação similar aos presentes autos, o Min. João 

Otávio Noronha, deste Superior Tribunal de Justiça, deferiu liminar para suspender os 

atos processuais praticados por juízo incompetente e assegurar a unicidade de 

julgamento entre ações penais de mesma estirpe, em razão da inobservância dos critérios 

de fixação de competência, nos seguintes termos: 
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“ [...] Assim vista a questão, a solução adotada pelo TRF3 de impedir a 

reunião dos processos e assegurar a unidade de julgamento não parece 

ter primado pela observância do disposto nos dispositivos legais 

citados. Tudo levar a crer que acabou por cercear o direito de defesa e 

violar o contraditório, impedindo o devido processo legal. Ademais, 

não há dúvida de que, se permitido o andamento da ação penal que 

apura a responsabilidade pela prática do delito tipificado no art. 1º, § 1º, 

c/c o § 4º, da Lei n. 9.613/1998 na Justiça Federal paulista, os prejuízos 

para a defesa do paciente poderão ser graves e irreversíveis [...] Ante o 

exposto, defiro a liminar para determinar a imediata suspensão do 

curso da Ação Penal n. 0003466-97.2019.4.03.6181 até o definitivo 

julgamento deste writ” (Habeas Corpus Nº 558.047, dec. mon. Min. 

João Otávio de Noronha, 24/01/2020) 

 

 

Desse modo, é de rigor a concessão da medida liminar para suspender 

todos os atos da ação penal n. 0003269-66.2020.815.2002 e da medida cautelar de 

sequestro de bens n. 0003378-80.2020.815.2002, em trâmite na 3ª Vara Criminal de 

João Pessoa/PB, até o julgamento final de mérito da presente Habeas Corpus, ou, 

subsidiariamente, da Reclamação n. 0810901-05.2020.8.15.0000, proposta perante o 

Tribunal de Origem, para que assim se evite a propagação de atos nulos por juízo 

manifestamente incompetente, nos moldes da legislação em vigor, bem como da 

jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. 

 

 

IV. PEDIDOS 
 

Por todo o exposto, requer-se o deferimento da medida liminar para que 

seja determinada a suspensão da ação penal n. 0003269-66.2020.815.2002 e da medida 

cautelar de sequestro de bens n. 0003378-80.2020.815.2002, em trâmite na 3ª Vara 

Criminal de João Pessoa/PB, até o julgamento de mérito da presente impetração por este 

eg. STJ ou, subsidiariamente, da Reclamação n. 0810901-05.2020.8.15.0000, proposta 

perante o Tribunal de Origem, atualmente sob relatoria do Des. Ricardo Vital.  

 

No mérito, pugna-se pela concessão da ordem para que seja reconhecida a 

incompetência da 3ª Vara Criminal de João Pessoa para processar e julgar os fatos 

relacionados à ORCRIM denunciada ao Tribunal de Justiça da Paraíba no âmbito da 

denominada Operação Calvário, com a subsequente declaração de nulidade de todos os 

atos praticados por juízo manifestamente incompetente, nos termos do art. 564, I do 
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CPP, em especial da medida cautelar inominada de nº 0003378-80.2020.815.2002 e da 

ação penal nº 0003269-66.2020.815.2002, ambas em trâmite em primeiro grau. 

 

  Requer-se, ainda, a intimação dos impetrantes quando da inclusão do 

presente habeas corpus em pauta de julgamento, sob o nome de Igor Suassuna Lacerda 

de Vasconcelos, OAB/DF 47.378, com o fito de realização de sustentação oral; 

 

Termos em que, pedem deferimento. 

Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. 

 

 

IGOR SUASSUNA DE VASCONCELOS               EDUARDO DE ARAÚJO CAVALCANTI 

OAB/DF 47.398                                                         OAB/PB 8.392 

     

 

VICTOR LUIZ F.S. BARRETO                      LEONARDO D. NÓBREGA RUFFO           

OAB/PB 19.773                                                      OAB/PB 27.849                                             

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS ANEXOS: 

 

a) Ato coator, indeferimento da liminar na Reclamação (doc. 01); 

b) Decisão de sequestro da 3ª Vara, ato reclamado (doc. 02); 

c) Indeferimento sequestro, Des. Ricardo Vital (doc. 03); 

d) Recebimento denúncia ação penal nº 0003269-66.2020.815.2002 (doc. 04); 

e) Denúncia ação penal nº 0003269-66.2020.815.2002 (doc. 05); 

f) Denúncia ORCRIM (doc.06); 

 

 


