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ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO RELATORDO IPL 
NÚMERO 0134-06706/2017 - EM CURSO PELA 134ªDELEGACIA DE 
POLÍCIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - (RJ). 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             CARLOS DIAS DOS SANTOS, nos autos 

do Inquérito Policial número 0134-06706/2017, requisitado pela 2ª Promotoria Penal, da 

Comarca de Campos dos Goytacazes em que são Noticiados GERALDO BENEDICTO 
HAYEM COUTINHO, MARIA CRISTINA HAYEM COUTINHO, 

MARCELO  HAYEM COUTINHO, LUIZ ANDRÉ HAYEM COUTINHO e  
AMARO RIBEIRO DO NASCIMENTO JÚNIOR,   na qualidade de Noticiante/ 

Vítima já com 73 anos de idade, saúde debilitada, morando atualmente em um caminhão 

baú na zona rural do Município de São Fidélis, vem diante de Vossa Senhoria, aduzir fatos 

com ocorrência no transcorrer da presente NOTÍCIA-CRIME,  rogando a digna e 

honrada autoridade por providencias, vez que até o momento não se tem notícias da 

audição dos Noticiados e, muito menos qualquer  diligência visando a elucidação dos fatos:  

  

É que, ainda, em data após a instauração    

do presente inquérito, os Noticiados abandonaram  o parque industrial  da Usina Paraíso e 
passaram a despachar na sede da Usina  Sapucaia, sendo certo que as canas da Usina 

Paraíso passaram de forma  clandestina, a ser colhidas pela  COAGRO - Cooperativa 
Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro Ltda., que tem a direção e 

comando o empresário Frederico Rangel Paes, brasileiro, casado, engenheiro 
agrônomo, nascido em 25/07/1969, filho de Francisco Paes Filho e Maria Francisca Rangel 
Paes, RG nº 07.121.77.-4, IFP-RJ, CPF nº 641.124.626-20, residente e domiciliado na 
Avenida Alberto Lamego, nº 852, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes-RJ, CEP.  
28.016-812.  
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Insta salientar que na atualidade, e para efeitos  penais,   

o  empresário Frederico Rangel Paes é o responsável pela COAGRO sendo, portanto, a 
pessoa jurídica ante a situação social, como narrado nas entrevistas concedidas a jornais e 
televisão que fazem parte dos documentos juntados.  

  

A prova disso, são os fatos de domínio público  

noticiados  no Jornal “Folha da Manhã”  relatando o comando do empresário 
Frederico Paes em todos os negócios da Usina Paraíso,  o que é no mínimo  estranho, vez 
que a Usina Paraíso encontra-se em recuperação  judicial,  processo  nº 
 0000991-41.2014.8.19.0014, em curso pela 4ª Vara Cível de Campos dos Goytacazes, 
embora, inexplicavelmente,  seja a COAGRO que vem fazendo a colheita e o esmagamento 
das canas da Usina Paraíso,  sob o comando dos noticiados que,  repita-se,  passaram a 
despachar na sede da COAGRO, juntamente com Frederico Paes,  antes Usina Sapucaia.  

  

Torna-se indubitável que as direções das duas usinas, ainda que com 

eventualíssimas exceções, que só por exagerado zelo, talvez se possa 

imaginar, de algum integrante menos graduado da administração da 

empresa forte, a atual exploradora do que da Paraiso restou, inclusive o 

que resultou de prática delituosa dos seus gestores até então sabidos, 

explicitada na NOTÍCIA CRIME ora cuidada, atuaram todos em conluio na 

execução dos ilícitos penais elencados na peça que os aponta. E 

praticando novos ilícitos em nova associação criminosa, como a 

possível obstrução à justiça e fraude processual, dentre outros a 

serem apurados.  

  

Os resultados, que agora vêm às claras, deixam essa realidade a salvo de 

dúvidas consideráveis quanto a atuação dos envolvidos que ora se 

revelam. Se alguma explicação houver para a aquisição de uma empresa 

sucateada, que voltou a operar com a obtenção de recursos ilicitamente 

surrupiados de incautos, em operação que faz anos é amplamente 

conhecida em todos os meios da região; que fraudulentamente obteve 

“o guarda-chuva” de uma malfadada recuperação judicial 

logo em seguida ao “golpe na praça”, nela sonegando o 

milionário crédito do principal credor, ora Noticiante, E EM NENHUM 

ASPECTO SE RECUPERANDO, é que havia um plano maior, e que a Usina 

Paraíso era apenas parte dele. 

 

Basta a perfunctória observação de a quem em primeira e última 
análises interessaram, em grau igual ou maior, as condutas 
criminosas apontadas, pelo proveito obtido com os crimes, 
quais sejam os diretores da COAGRO capitaneados pelo ora 
noticiado FREDERICO PAES, ainda que com eventual 
exceção de algum diretor da “empresa mãe”, a ser 
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apurada. A recente matéria jornalística a esta anexada, dá a dimensão e 

os contornos da trama. 

- A Usina Paraíso, além de não se recuperar, revelando a finalidade espúria 

do incompreensível processo de saneamento, e depois de MAIS DE SEIS 

ANOS de trâmite da “RECUPERAÇÃO JUDICIAL” é, não se sabe como, 

incorporada à “mãe COAGRO”, depois de encerrar as atividades em meio 

à, no mínimo fantasiosa recuperação judicial, e “no próximo ano voltará a 

funcionar, como que por milagre, sendo parte de uma movimentação 

financeira na casa de MEIO BILHÃO DE REAIS, equivalentes a um terço da 

renda total do Município de Campos dos Goytacazes”.    

 

No ano de 2011 a “mãe COAGRO” namorava a Usina Santa 

Cruz, ao tempo em que flertava com a Usina Paraíso, que 

“concidentemente” deflagra o golpe na praça em 2012, 

enquanto engendra uma incrível “recuperação judicial”, e 

já no ano passado incorpora ao império SEIS MIL 

HECTARES das antigas usinas CUPIM e BARCELOS, se 

envolvendo em um imblóglio que é visto pela imprensa 

local como um passo para A COAGRO REATIVAR A 

PARAÍSO. E tudo isso, ainda segundo a imprensa, movido 

pelo “know-how de sucesso adquirido no saneamento 

das dívidas trabalhistas e de fornecedores da Usina São 

José”.  

 

- Incrível!!! 

 

Foi a Usina São José que deu origem à COAGRO “saneadora de dívidas”. 

Inacreditável também, que tantas operações milionárias tenham curso e 

sucesso enquanto a “mãe de todas as usinas campistas” é 

incessantemente caçada pelo ministério público por dívidas trabalhistas 

impagas, até depois de indiscutíveis, chegando a se dizer em dificuldades 

financeiras por fatores vários.  

 

É o “know-how de sucesso adquirido no saneamento das dívidas”, 

que deixa trabalhadores desvalidos; fornecedores encerrando as 

atividades, e velhinhos na penúria, como é o caso do noticiante. 

  




