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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA 
 
 
 

 
Tramitação prioritária nos 
termos do art. 3° da resolução 
RA-TC 01/20 
 

 
 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, por 
meio dos Procuradores ao final subscritos dando cumprimento à sua missão 
institucional de defesa da ordem jurídica e lastreado na independência funcional que o 
governa, vem, com o devido respeito, à digna presença de Vossa Excelência, com 
fundamento no art. 129, inciso II, da Constituição Federal, combinado com o art. 27, 
inciso I, da Lei Federal n.º 8.625/93, oferecer a presente R E P R E S E N T A Ç Ã O , em 
face da LIFESA (LABORATÓRIO INDUSTRIAL E FARMACÉUTICO DA PARAÍBA), tendo 
como atual gestora a diretora presidente Maria do Socorro Marques Dantas, nos 
termos dos fundamentos de fato e de direito que a seguir passa a expor. 

 
 
 
1. DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 
 O Laboratório Industrial Farmacêutico da Paraíba S/A – LIFESA, 
sociedade anônima de economia mista, foi criada em sucessão ao Laboratório 
Industrial Professor Lauro Wanderley, pela Lei Estadual nº 6.562, de 28 de 
novembro de 1997, posteriormente alterada pela Lei Estadual nº 7.950, de 22 
de março de 2006. 
 
 Pois bem, no âmbito da operação Calvário, o delator DANIEL GOMES, 
no anexo 10 de sua colaboração premiada, informa ter adquirido 49% das cotas 
da LIFESA através da empresa TROY SP PARTICIPAÇÕES, colocada em nome de 
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dois diretores que trabalhavam para ele: SÉRGIO MOTA E MAURÍCIO NEVES. 
Ademais, atesta o delator que atendeu ao pedido do ex-governador RICARDO 
COUTINHO, o qual passou a ser detentor de fato de 5% das cotas da Companhia, 
o que foi formalizado através da detenção de 10% das ações da TROY por uma 
terceira empresa, a qual teria como acionistas pessoas indicadas pelo ex-
governador, quais sejam: DENISE KRUMMENAUER PAHIM E BRENO DORNELLES 
PAHIM NETO. 
 
 Este fato está relatado 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. 
 
 A venda das ações da LIFESA à TROY foi realizada em 2014, assim como 
um relevante aumento do capital social. Ocorreu que a companhia não prestou 
contas ao TCE nos exercícios de 2013 e 2014. Em razão disto, esta Corte de 
Contas 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. 
 
 Pois bem, ao instruir o processo referente às contas de 2014, o Órgão 
de Instrução silenciou sobre os aspectos societários do Laboratório. Assim, 
como não há nenhum comentário a respeito da venda de ações e aumento do 
capital social da empresa, não se sabe se a questão da legalidade da venda foi 
abordada pela Auditoria, se os requisitos da Lei Nº 6404/76, que dispõe sobre as 
Sociedades por Ações, foram atendidos, se o valor da venda foi definido 
conforme determina a lei, dentre outras questões de relevância ímpar para uma 
prestação de contas. 
 
 Neste diapasão, este Parquet peticionou no âmbito do PROC TC nº 
13932/16, relativo às contas de 2014 da LIFESA, postulando a realização de 
diligência e conseqüente complementação da instrução para informar a 
respeito de eventual aumento de capital da LIFESA realizado em 2016, bem 
como da aquisição de ações por parte da empresa TROY SP PARTICIPAÇÕES.  
 
 Ocorre que, muito recentemente, mais precisamente em 03/03/2020, a 
Controladoria Geral do Estado da Paraíba exarou relatório justamente sobre as 
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questões levantadas por este Parquet (Relatório de Inspeção GEA N° 107/2019, 
em anexo). 
 
 Neste documento, a CGE relata algumas graves irregularidades e 
omissões de documentos sobre o quadro societário da empresa. Destaco 
algumas: 
 

• Impossibilidade de verificação da legalidade do aumento de 
capital realizado em 2005, ante a falta de informação; 

• Ausência de documentos relevantes para verificação da 
legalidade do repasse das ações do Sr. Roberto Campos 
Marinho Filho para a empresa Roma Empreendimentos S.A. em 
2007; 

• Ausência de registros sobre o ingresso da TROY SP no quadro 
societário, que adquiriu as ações da empresa Roma 
Empreendimentos S.A. em 2013; 

• Ausência de registro no Livro de Registro de Ações, bem como 
de documentos, que permitissem a verificação de 
conformidade da venda e transferência de ações da CINEP para 
a TROY SP com os termos do Acordo de Acionistas em 2014; 

• Integralização de R$ 320.320,58 pela TROY SP (acima do que 
teria “a integralizar”) com evidência de depósito deste valor 
em conta bancária da LIFESA, mas não registrado no Livro de 
Registro de Ações, tampouco nos demonstrativos contábeis. 

 
 Como conclusão de seus achados, o Órgão de Controle expediu as 
seguintes recomendações: 
 

• Procuradoria Geral do Estado – emitir posicionamento jurídico 

sobre o procedimento que permitiu a entrada dos sócios 

privados na LIFESA, e indicar quais devem ser as medidas 

judiciais ou extrajudiciais necessárias para a recompra das 

ações pelo Governo do Estado da Paraíba; 

• Secretaria de Estado da Saúde – elaborar estudo técnico para 

subsidiar o Governador do Estado da Paraíba na decisão de 

manter ou não em funcionamento as atividades do LIFESA. 
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Este Parquet concorda com a CGE: faz-se preciso desfazer a 

nefasta sociedade entre o Estado da Paraíba e a empresa TROY SP, 
notadamente porque a participação de referida empresa foi feita de forma 
fraudulenta, de modo a ocultar os verdadeiros proprietários de fato das ações 
negociadas. 
 
 Ora, o Sr. DANIEL GOMES desviou recursos públicos através de suas 
Organizações Sociais (Cruz Vermelha e IPCEP) e os utilizou para comprar ações 
da LIFESA através de uma empresa “laranja”, com sócios “laranjas” escolhidos 
para representá-lo.  
 
 Em outros termos e de forma mais clara e objetiva, tem-se dinheiro do 
Estado, comprando um bem do próprio Estado para um particular, numa 
esdrúxula e mascarada confusão patrimonial1, objetivando o lucro fácil através 
do tráfico de influência com outro sócio que não aparecia formalmente, mas 
que detinha poder sobre as compras de medicamentos do Estado e de 
Municípios, o Sr. Ex-Governador, RICARDO COUTINHO.  
 
  Este negócio jurídico simulado não pode se perpetuar, devendo, 
com a máxima urgência ser anulado. Não faz sentido que o Sr. DANIEL GOMES, 
através de empresa interposta (TROY), permaneça como proprietário de fato de 
49% das ações da LIFESA, sobretudo porque os bens do investigado estão sendo 
bloqueados para pagamento de multa e outras sanções pecuniárias. E o que é 
mais grave é que a manutenção fraudulenta de 49% das ações da LIFESA 
(proprietário de fato) nas mãos deste Senhor significa a possibilidade de 
permanência da ingerência criminosa na gestão da LIFESA.  
 

                                                 
1
 Lei 13874 “Art. 50 Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade 

ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe 

couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de 

obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica 

beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (...) 

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, 

caracterizada por: 

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; 

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor 

proporcionalmente insignificante; e 

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 
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 Vejam, doutos conselheiros, que a um só tempo, o Sr DANIEL GOMES 
era o proprietário da fato do IPCEP, da CRUZ VERMELHA e dono de fato de 49% 
da LIFESA e que, durante o período em que teve a frente de sua gestão 
fraudulenta, realizou diversos negócios jurídicos nulos de pleno direito, 
sobretudo com violação ao princípio da impessoalidade e da economicidade, já 
que não se pode, na administração pública, contratar “consigo mesmo”. No 
caso, o “IPCEP” passou a comprar medicamentos da “LIFESA”, em diversas 
operações também questionadas pelo corpo técnico do TCE-PB nos processos 
(PROC TC Nº 08791/19). 
 
 De mais a mais, desde que a LIFESA voltou a funcionar em 2016, após 
entrada da TROY SP, esta só atuou como intermediária na aquisição de 
medicamentos, comprando medicamentos de Laboratórios e revendendo ao 
Estado, municípios e Organizações Sociais contratadas pelo Estado (PROC TC Nº 
08791/19), sem cumprir sua missão institucional de produção de 
medicamentos. 
 
 Este atuação feriu de morte a necessária função social exigida pela 
Constituição Federal para as empresas públicas e sociedade de economia mista, 
bem como a Lei Estadual nº 6562/97 que criou a LIFESA. In verbis: 
 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração 

direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando 
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 

coletivo, conforme definidos em lei. 

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 

economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de 
produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo 

sobre:  

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade;   

 
LEI ESTADUAL Nº 6562/97 
Art. 2° - A sociedade terá por finalidade a pesquisa, o desenvolvimento e a 

produção de medicamentos e produtos farmacêuticos destinados, 

prioritariamente, à rede estadual de saúde. 

 
 A Lei das SA, Lei nº 6404/76, é ainda mais clara ao proibir 
expressamente que tais empresas atuem fora do escopo determinado por lei: 
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Art. 237. A companhia de economia mista somente poderá explorar os 

empreendimentos ou exercer as atividades previstas na lei que autorizou a sua 

constituição. 
 

 Assim, ao invés de atuar na pesquisa e produção de medicamentos, a 
LIFESA limitou-se a revender medicamentos, utilizando-se do tráfico de 
influência de seu sócio privado. 
 
 Em apertada síntese, restou demonstrado ao longo desta peça: 
 

• Não se verificou a legalidade da entrada dos sócios privados na 
LIFESA; 

• Documentos que poderiam comprovar tais regularidades não 
existem ou demonstram a ilegalidade: atas de reuniões do 
conselho, registro no Livro de Ações, registros na 
contabilidade; 

• O SR. DANIEL GOMES utilizou dinheiro desviado do Estado 
através de organizações sociais para comprar ações da LIFESA; 

• A empresa que comprou ações da LIFESA é fraudulenta, uma 
vez que seus donos são pessoas interpostas (“laranjas”); 

• Tendo como sócios, de fato, da LIFESA o Sr. Ex-Governador 
RICARDO COUTINHO e o SR. DANIEL GOMES, tem-se 
constatado o uso de tráfico de influência para determinar os 
clientes da LIFESA: Governo do Estado, OSs do SR. DANIEL 
GOMES, Prefeitos Municipais aliados do Ex-Governador; 

• O SR. DANIEL GOMES como dono de fato das OSs Cruz 
Vermelha e IPCEP, bem como de 49% da LIFESA, promoveu 
lucro na LIFESA vendendo e comprando a si mesmo (confusão 
patrimonial); 

• Desde que passou a contar com sócios privados, a LIFESA nunca 
atuou dentro de sua função social determinada em Lei. 

  
 Percebe-se que, desde o seu nascedouro, a compra das ações da LIFESA 
pela TROY está eivada de vícios de finalidade, legalidade e moralidade. Desta 
feita, impera que este Egrégio Tribunal atue na proteção do erário e bens do 
Estado da Paraíba, determinando prazo para que a atual diretoria da LIFESA 
promova a necessária ação anulatória de negócio jurídico, considerando, desde 
já a operação ilegal, ilegítima e lesiva ao patrimônio público, sem prejuízo de 
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que seja oficiado o Ministério Público e a Procuradoria Geral do Estado para as 
providências a seu cargo. 
 
2. DOS PEDIDOS 
 
 Diante de todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA PARAÍBA requer ao órgão colegiado competente:  
 

• O recebimento da presente Representação com a citação dos interessados para 
exercício do contraditório; 

 

 No mérito: 
  

• Julgamento pela procedência da presente representação, com Declaração de 
que a compra das ações da LIFESA pela TROY SP, posto que fraudulenta, foi 
ilegal, ilegítima e lesiva ao patrimônio público; 

 

• Assinação de prazo à atual gestão da LIFESA para que promova a necessária 
anulação de negócio jurídico realizada com a TROY SP, de tudo fazendo 
prova a esta Corte de Contas, sob pena de repercussão negativa nas contas; 

 

• Representação ao Ministério Público Comum e à Procuradoria Geral do Estado 
para providências que entenderem cabíveis. 

 
 

Termos em que pede deferimento. 
 

João Pessoa, 13 de março de 2020. 
 
 

MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS NETO  
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas/PB 

 
 

LUCIANO ANDRADE FARIAS  
Procurador do Ministério Público de Contas/PB 
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Documento anexo: 

 
Relatório de inspeção 107/2019 Controladoria Geral do Estado 
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